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Seca obrigou, no ano passado, à suspensão temporária da abertura de novos furos em oito aquíferos do Algarve 

RECURSO. PLANO OE GESTÃO 

Algarve conta com mais 
de 19 mil furos de água 
SECA O  Suspensão de licenças de captações em aquíferos que constituem reservas estratégicas para 
o abastecimento público PROBLEMA O  Monoculturas podem causar contaminação com pesticidas 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

O
A lgarve con ta com "mais 
de 19 mil captações pri-
vadas" de água subterrâ-

nea. A situação de seca obrigou, 
no ano passado, à "suspensão 
temporária de novos licencia-
men tos em oito massas de água 
subterrâneas, que constituem 
reservas estratégicas para o 
abastecimento público", se-
gundo consta dos documentos 
relativos ao processo de revisão 
do plano de gestão de região hi-
drográfica do Algarve, que se 
encontra atualmente em con-
sulta pública. 

RISCO DO TURISMO 
E AGRICULTURA GERAREM 
DESEQUILÍBRIOS 

A decisão de suspender a 
abertura de novos furos abran-
ge os aquíferos de Querença - 
-Silves, Albufeira Ribeira de 
Quarteira, Peral-Moncarapa --
cho, Almancil-Medronhal, São 
João da Venda-Quelfes, Alma - 
dena -Odeiaxere, Quarteira e 
Campina de Faro. 

Nos documentos consultados 
pelo CM é referido que, em bo  

ra nos últimos anos seja "notó-
ria uma melhoria da qualidade 
da água subterrânea", desi- • 
onadamente em zonas consi -
deradas vulneráveis, os resul-
tados da monitorização que 
tem vindo a ser feita eviden-
ciam ainda "diversos incum -
primentos relacionados so-

  

bretudo com a presença de al-
guns pesticidas e metais". 

É ainda feito o alerta que "o 
aumento da atividade agrícola e 
introdução de monoculturas 
com grandes exigências de her - 
bicidas e pesticidas pode con - 
tribuir para o aumento desta 
contaminação". 

Além disso, as pressões exis -
tentes na faixa litoral, nomea-
damente as associadas às ativi-
dades turísticas, como a rega de 
espaços verdes e de campos de 
golfe, e à agricultura, podem 
também "gerar desequilíbrios 
na relação procura oferta de 
águas subterrâneas". 
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ARTUR NEVES 
DEDCOU TURISMO 
DO PORTO TOMAR 
DECISÕES POR SI 
Carlos Diogo Santos Felícia Cabrita 
carlos.santos@Sol.pt • felicia.cabritn:a,soi.nt 
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O ex-secretário de Estado da Prote-
ção Civil, arguido no processo das go-
las inflamáveis, é suspeito no âmbito 
da operação Éter de ter contratado 
empresas enquanto autarca de Arou-
ca a pedido do presidente do Turis-
mo do Norte, sem concurso público. 

O
Turismo do Porto e 
Norte de Portugal 
(TPNP) é que terá 
decidido quais as 
empresas que as au-
tarquias, incluindo 

Arouca (que era liderada pelo ex-
-secretário de Estado da Proteção 
Civil José Artur Neves), tinham 
de escolher para pôr de pé o pro-
jeto das lojas interativas. Todas 
estas suspeitas foram investiga-
das no âmbito da operação Éter, 
que entretanto foi dividida. Re-
corde-se que apenas houve acusa-
ção relativa à parte da investiga-
ção que se centrou na contratação 
alegadamente irregular de ami-
gos por parte do antigo presiden-

  

te da TPNP, Melchior Moreira. 
Mas afinal de que é suspeito o 

ex-secretário de Estado - tendo já 
sido constituído arguido? O SOL 
sabe que o município de Arouca 
apresentou uma candidatura em 
parceria com o TPNP ao Progra-
ma Operacional Regional do Nor-
te - FEDER, submetida em de-
zembro de 2011 e assinada pelo 
presidente da autarquia à data, ou 
seja, José Artur Neves. Nela pre-
via-se um total de investimento de 
mais de 431 mil euros para a ins-
talação da loja de Arouca e solici-
tava-se a comparticipação de 70% 
desse valor. 

Nesse processo, no âmbito da 
declaração de compromisso do  

promotor, também assinada pelo 
autarca, ficava claro que seriam 
respeitados todos os procedimen-
tos legais nacionais e comunitá-
rios, nomeadamente no que se re-
feria a questões de concorrência, 
igualdade de oportunidades e de 
concursos públicos. 

Mas bastou uma breve vista de 
olhos pelos processos de adjudi-
cação relativos às diversas empre-
sas que participaram na imple-
mentação da loja interativa para 
que os investigadores percebes-
sem que as regras foram subver-
tidas. E mais: que fora o Turismo 
do Porto e Norte de Portugal a in-
dicar a José Artur Neves e ao seu 
Executivo quais as empresas a 
contratar, sem qualquer prospe-
ção de mercado. 

Empresas contratadas pela 
autarquia, por escolha do TPNP 
Para questões de design e decora-
ção da loja interativa de Arouca, 
José Artur Neves fez um despa-
cho em julho de 2013 dando ordem 
aos serviços da autarquia para 
que convidassem a empresa Ce-
leuma-creative Agency, para que 
esta pudesse apresentar a sua pro-

  

posta, o que veio a acontecer. Cin-
co dias depois, a 9 de julho, num 
novo despacho, José Artur Neves 
determina a adjudicação dos ser-
viços àquela empresa por 7 522 eu-
ros. Um processo rápido e com 
um convite único. 

Uma situação idêntica aconte-
ceu na área dos conteúdos multi-
média: três dias depois da ordem 
aos serviços para convidara em-
presa Media 360, a sociedade do 
empresário José Manuel Simões 
Agostinho enviou um orçamento 
de 26 673 euros, que dois dias de-
pois foi aceite por despacho do en-
tão presidente José Artur Neves. 

A técnica do convite único foi 
também utilizada na contrata-
ção de equipamento interativo à 
empresa Tom i-World, Lda. A or-
dem do autarca para os serviços 
convidarem esta sociedade se-
guiu a 5 de julho de 2013 e cinco 
dias depois já havia um despa-
cho de José Artur Neves a apro-
var a adjudicação direta por per-
to de 55 mil euros. 

Para aquisição de mobiliário o 
convite à Regocib - Construções e 
Imobiliária, Lda, por determina-
ção do presidente, seguiu a 20 de  

agosto de 2013 e oito dias depois 
já havia um ok de José Artur Ne-
ves para o orçamento apresenta-
do nesse curto espaço de tempo: 
32 346 euros. 

Uma situação ligeiramente di-
ferente é a da empresa Viabiliti -
Financial Management, contra-
tada para elaborar o modelo fi-
nanceiro de negócio por perto de 
cinco mil euros. Os investigado-
res só terão encontrado a fatura 
emitida pela sociedade à Câmara 
de Arouca, no final de dezembro 
de 2010, e a ordem de pagamento 
assinada pelo presidente a 13 de 
janeiro do ano seguinte. 

Os documentos que tramaram 
o ex-secretário de Estado 
No ambito das buscas, a Policia 
Judiciária encontrou diversos do-
cumentos escritos à mão relativos 
a reuniões com representantes da 
autarquia, do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal e representan-
tes das empresas que mais tarde 
viriam a ser contratadas por ajus-
te direto. Reuniões que contariam 
com a presença da então vereado-
ra Margarida Belém e, do lado do 
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câmaras suspeitas 
Os investigadores da operação Éter encontraram irregula-
ridades com a criação das lojas iterativas em diversas 
autarquias. Ao que o SOL apurou da lista fazem parte: 
Amares, Arcos de Valdevez, Paredes, Penafiel, Torre de 
Moncorvo, Caminha, Boticas, Santa Marta de Penaguião, 
Montalegre, Sernancelhe, Vila Verde, Vieira do Minho, 
Mogadouro, Santo Tirso, Armamar, Baião, Castelo de 
Paiva, Felgueiras, Paredes de Coura, Peso da Régua, 
Resende, Tabuaço, Tarouca, Vale de Cambra, Valpaços, 
Carrazeda de Ansiães, Celorico de Basto, Espinho, 
Gondomar, Lamego, Lousada, Oliveira de Azeméis, Ponte 
da Barca, Santa Maria da Feira, São João da Pesqueira, 
Matosinhos. Trofa, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, 
Valongo, Vila do Conde, Sabrosa, Braga, Cinfães e Fafe. 
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O ex-secretário de estado José Artur Neves é arguido no caso das golas inflamáveis e na operação Éter 

TPNP. de Melchior Moreira e Isa-
bel Castro. Para os investigadores 
terá resultado claro dos diversos 
documentos apreendidos que em 
data anterior à sua contratação, 
as empresas já estavam a traba-
lhar no projeto - o que explica a 
rapidez com que as adjudicações 
se processaram. 

Além disso, os investigadores 
terão concluído que apesar de não  

terem cumprido todos os seus de-
veres, os serviços não respeita-
ram as regras de concursos públi-
cos por estarem a obedecer a or-
dens superiores, neste caso do 
presidente da autarquia. Quanto 
ao presidente e à vereadora Mar-
garida de Belém, que fazia o elo 
com o TPNP, a investigação con-
cluiu que se limitaram a executar 
contratações impostas pela enti-

  

dade de turismo do Norte, sem va-
lidar as verdadeiras necessidades 
e regras de concursos públicos, o 
que se traduziu numa promoção 
indiscriminada de contratação de 
serviços. 

Ao pôr em prática este esque-
ma, acredita a investigação, José 
Artur Neves, apesar de ser o pre-
sidente da autarquia, subtraiu ao 
município qualquer poder de de-
cisão material sobre o procedi-
mento em causa, o que poderá ter 
proporcionado benefícios econó-
micos a terceiros e prejudicado o 
erário público. 

Recorde-se que o facto de José 
Artur Neves estar a ser investiga-
do na operação Éter levou o PSD 
de Arouca a exigir nos últimos 
meses a sua saída da assembleia 
municipal, tal como saiu do ante-
rior governo quando se soube que 
era arguido no caso das golas. 

Apesar de a investigação à teia 
do Norte contar já com 21 pessoas 
- incluindo Melchior Moreira - e 
diversas empresas acusadas, são 
muitos os arguidos, como José Ar-
tur Neves, que ainda aguardam o 
desfecho da investigação em rela-
ção às partes em que são visados. 
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ADALENA VICTO  RI  NO AND GIACOMO 5 CAL IS  I 

Ploughing the sea 
After bringing theatre to unconventional locations, this cultural 

project continues to develop fantastic ideas 

Depois de ter levado o teatro a locais pouco convencionais, este projeto 
cultural continua a germinar propostas de excelente qualidade 

TEXT BRUNO FILIPE PIRES 

The Portuguese expression "lavrar o 
mar", meaning to plough the sea, is 

used in sardine fishing. "For us, it 
means transforming the dynamics in inland 
Algarve and the Alentejo coastline, to awaken 
a new cultural life," explains Madalena Mc-
torino, one of the project's inentors, along with 

Italian cultural programmer Giacomo Scalisi. 
Madalena is perhaps Portugal's most fa-

mous choreographer who lias an alnindance 
of experience with involving local communi-

ties in contemporary creations, both foreign 

residents and floating populations. "There are 
new people occupying these arcas and others 

who have always lived here. There is a youth 
that is craving for something to happen in 

their honre. It's as if the land is thirsty" she  

says. "Our idea is to use local heritage, nature, 
the landscape and all the human culture, both 

ancient and current," she adds. 

Since 2016, a combination of natural cy-
cles and the elements of water, fire and air 

have been at the heart of the programme for 
the last three editions of Lavrar o Mar —Arts 

in the Highlands and the Costa Vicentina, 
which usually takes place between October 

and May. The fourth season is inspired by the 
earth element. "It will lie a more challenging 

and daring edition," says Ciacomo. The proj-

ect has always highlighted culinary theatre, 
and this year is no exception. 

The 2019/2020 edition began with O Pre-
sente de César (Cesar's Cift), a play which 

was originally commissioned by the Mriatro  

A expressão "lavrar o mar" é utilizada na 

pesca da sardinha. «Para nós, significa 

transformar as dinâmicas que existem 

no Algarve serrano e no litoral alentejano de forma 

a alavancar uma nova vida cultural», explica Mada-

lena Victorino, mentora deste projeto em conjunto 

com o programador italiano Giacomo Scalisi. 

Coreógrafa, talvez uma das mais reconhecidas 

em Portugal, Madalena Victorino tem uma vasta ex-

periência em envolver as comunidades locais em 

criações contemporâneas, incluindo estrangeiros 

residentes e populações flutuantes. «Há pessoas 

novas a ocupar estes territórios e outras que sem-

pre aqui viveram. Há uma juventude que anseia por 

algo a acontecer na sua própria terra. É como se o 

território estivesse com sede», metaforiza. «A nossa 

ideia é usar o património, a natureza, a paisagem e 

toda a cultura humana, antiga e atual», acrescenta. 

Desde 2016, os ciclos da natureza e os ele-

mentos água, fogo e ar têm sido a linha mestra da 

programação das últimas três edições de Lavrar o 

Mar — As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicen-

tina, que, por norma, decorre de outubro a maio. 

Agora, é a vez de o elemento terra inspirar a 

quarta temporada. «Será uma edição mais desa-

fiante e arrojada», considera Giacomo. Uma aposta 

constante tem sido o teatro culinário, que também 

não fica ausente. 

Para dar início à programação de 2019/2020, 0 

Presente de César, peça originalmente encomen-

dada pelo Teatro Viriato, em Viseu, para fazer uma 

digressão na região do Dão-Lafões, marcou pre-

sença no Festival da Batata Doce de Aljezur, de 28 

de novembro a 1 de dezembro, na Casa do Povo 

do Rogil. «É um espetáculo muito forte, político, 

sobre como a ditadura de Salazar utilizou a faina 

como propaganda do regime. Era uma vida durís-

sima, com muitos dramas familiares.° nosso diretor 

técnico, Joaquim Madaíl, é de Ílhavo. O seu pai era 

capitão nessa pesca e contava-me muitas histórias. 

É uma coisa tão forte e tão portuguesa que merecia 

mesmo um espetáculo», descreve Giacomo. Foi 

servido um jantar de bordo com uma ementa es-

pecial, composta por sopa "chora", bacalhau com 
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Theatrc, in Viseu, to tour the Dão-Lafóes 

region. The show took place from November 
28 to December 1 during the Aljezur Sweet 

Potatoe Festival at Casa do Povo do Rogil. 
"It's a vet.),  powerful show: very political. It's 

about how Salazar's dictatorship used [codJ 
Eis hing as propaganda for the regime. It was 

a vero hard life, with a lõt of family drama. 
Our tcchnical manager, Joaquim Madál, is 

from tlhavo, and bis father was a lishing cap-

tain. 1 le uses to tell me a lot of stories. 
such a strong thing, and so Portuguese, that  

00 

it really deserved a show", Giacomo explains. 

A board dinner was served, with the evening's 
special menu consisting of "chora" soup, cod-

fish xvith sweet potatoes, fried codfish 
torigues with cionamon, honey and i\ lon-

chique pear, and of course, wine. The event 
\vill return from December 5-8, at 7.30pm, 
at Casa do Povo de Alferce. 

Following the tradition that since 2016 has 
continucd to hring more and more people to 

Monchique near the end of the ycar, 2019's 
(inale ‘vill celebrate an event "never seen be-

  

batata-doce, línguas de bacalhau fritas com canela, 

mel e pera de Monchique, e claro, vinho. O evento 

será reposto, de 5 a 8 de dezembro, às 19h30, na 

Casa do Povo de Alferce. 

Continuando a tradição que tem vindo a trazer, 

desde 2016, cada vez mais pessoas a Monchique 

na altura do fim do ano, o final de 2019 receberá 

um acontecimento «nunca antes visto no interior 

algarvio». Desta feita, Giacomo e Madalena vão tra-

zer duas tendas de novo circo, montadas no heli-

por to, entre os dias 27 de dezembro e 5 de janeiro 

(exceto nos dias 30 e 2). O ponto alto será na noite 

da passagem de ano. Além do novo circo, haverá 

também um concerto da recém-estreada Orques-

tra Vicentina: «Com os seus ritmos quentes, ajudar-

nos-ão a enfrentar o frio da serra, juntamente com 

as comidas e bebidas que fazem parte desta festa.» 

Festa esta que será simples, mas muito divertida. 

Quanto aos espetáculos que serão apresenta-

dos nestes dias, o primeiro é Les cicxlos, pelo coletivo 

francês Le P'tit Cirk.«É um trabalho de um grupo de 

jovens recém-formados nas artes performativas 

que têm uma relação muito especial com guitarras. 

São mais de cem em cena e fazem tudo com elas, 

desde a música à acrobacia», diz Giacomo. «É um 

espetáculo muito inesperado. Queremos mostrar 

fórmulas menos tradicionais de fazer o novo circo.» 

Será exibido às 18h. «A ideia é que as pessoas pos-

sam vir mais cedo, que jantem em Monchique e fi-

quem para ver o temos a seguir.» 

As 21 h30, chega da Bélgica, pelo Collectif Ma-

I unés, o espetáculo Forever, ha ppity. «É uma história 

inspirada no universo dos contos de fadas, de ca-

puchinhos vermelhos e de belas adormecidas, e 

4•» 
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fbre in the Algarve's countryside". This time, 
Giacomo and Madalena will hring two new 

circus tents to the heliport, between December 
27 and january 5 (except on the 30th and 

2nd), with the highlight on none other than 

New Year's Eve. On top of the circus addition, 
there will also he a concert hy the newly pre-

miered Víncentina Orchestra: "Ther will help 
us face the cold of the mountains with their 

warm rhythms, along with the food and drinks 
that are part of this party." Despite the party's 

simple atmósphere, gucsts can certainly ex-
pect an unforgettable celehration. 

As for the performances, the first is Les 

Dados, by the French troupe Le it Cirk. "It's 
thc ‘vork of a group of young people who re-

cently graduated in performing arts and who 
have a very special relationship with guitars. 

There are more than 100 on stage and they do 
everything with tilem, from music to acrohat-

ics," says Ciacomo. "It's a very surprising spec-
tacle. Wc want to show less traditional ways 

of doing new circus." I t starts at 6pm, though 

Ciacomo assures there is much more than just 
a show. "The idea is that people come éarly, 

have dinner in Monchique and stay to sce 
‘vhat's next." 

The show Forever, happily, from BelgiuMs 
Collectif Malunés, hegins at 9.30pm. "It's a 

story inspired hy the world of fairytales, red 
riding hoods and sleeping heauties, which take 

a different tu rn from what we know. It's quite 

political and challenges stereotypes. Are all 
wolves always had and are princesses always 

good?" says Madalena Victorino. 
New for 2020 comes a project centred 

around walks with art in nature. There will he 
"10 trails in Aljezur and just as many in Mon-

chique, in the middle of nature, for groups of 
up to 15 people, accompanied hy chomogra-

phers, actors, directora, scientists and philo-

sophers, on Sunday morning. These people 
are looking at the world and have their own 

thought: they venture into quiet paths and 
where dialogue is possible." At the end, guests 

will also have time to enjoy a convivia] lunch. 
The calendar is still heing defined in conjunc-

tion with the Rota Vicentina association. 

As in the previous edition of Lavrar o Mar, 
on Easter Sunday there will he "a great music 

concert in a wonderful location". And, of 
coime, Madalena Victorino is al ready prepar-

ing her creation. 1-ler project, provisionally ti-
ded ‘,11/terr. 1 go to Earl'', will be showcased 

from May 28 to 31 in a Forest in Monchique. 
Tickets can he purchased online. 

Lavrar o Mar is sponsored hy the city 

councils of Aljezur and Monchique, the 365 
Algarve cultural pmgramm e, C RESC Algarve 

development project and the Directorate-
General for the Arts. The full programmc can 

be found on thc initiative's wehsite. 
vraromar.pi •  

que encontram um destino bastante contrário ao 
que conhecemos. É bastante político e ques-

tiona estereótipos. Será que os lobos são sempre 
maus e as princesas sempre boas?», explica Ma-

dalena Victorino. 
Para 2020, a grande novidade é um ciclo de ca-

minhadas com arte na natureza.Serão•«dez percur-

sos em Aljezur e outros tantos em Monchique, no 
meio da natureza, para grupos de, no máximo, 15 

pessoas, acompanhadas por coreógrafos, atores, 
encenadores, cientistas, filósofos, ao domingo de 

manhã. Pessoas que estão a olhar o mundo e têm 
um pensamento próprio; que se aventuram por 

caminhos onde o silêncio é grande e possibilita o 

diálogo». No fim, há ainda espaço para um almoço-

  

convívio. O calendário ainda está a ser definido em 
conjunto com a Rota Vicentina. 

No domingo de Páscoa, tal corno na ediçãoan-
terior de Lavrar o Mar, haverá «um grande concerto 

de música, num local maravilhoso». E, claro, Mada-

lena Victorino já está a preparar a sua criação. Tem 
o título provisório de Quando for para a Terra e será 

exibido de 28 a 31 de maio, num bosque em 
Monchique. Os bilhetes para todos os espetáculos 

podem ser comprados omine 
Lavrar o Mar conta com os apoios das Câmaras 

Municipais de Aljezur e Monchique, 365 Algarve, 
CRESC Algarve e a Direção-geral das Artes, e o pro-

grama completo pode ser consultado na página da 

iniciativa, vwvw.lavraromarpt • 
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A9 Festival das Amendoeiras estreia na Alta Mora sob o signo do 365 Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2020

Meio: Port.Com Online

URL: http://www.revistaport.com/noticia/5/7435

 
REVISTA PORT.COM
 
Pela primeira vez, a Alta Mora, no concelho de Castro Marim, recebe o Festival das Amendoeiras em
Flor.
 
O evento acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2020 e vem dar resposta ao consecutivo aumento do
número de participantes nos passeios pedestres Amendoeiras em Flor, organizados pela Associação
Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA).
 
Com o apoio do programa 365 Algarve, este festival pretende lançar-se como referência turística,
cultural e gastronómica do Algarve em época baixa, procurando assim reduzir alguns impactos da
sazonalidade na economia regional.
 
Por outro lado, é uma ação de sensibilização para os valores da serra algarvia, com um enorme
potencial de afirmação no roteiro turístico do Algarve.
 
O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-se como um produto alternativo, que valoriza a dieta
mediterrânica, a força identitária e a autenticidade deste território.
 
Em meados de janeiro costumamos ver a paisagem da serra algarvia transformar-se. Habitualmente
mosqueados de verde e castanho, os campos são retalhados dos tons rosa e branco das amendoeiras
em flor, proporcionando, sem dúvida, uma das paisagens mais bonitas da estação e que resultará num
dos recursos endógenos mais procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia, a
amêndoa , diz a organização.
 
A iniciativa  pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de amendoeiras, numa
estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode passar pelas artes,
desporto de natureza ou gastronomia .
 
Com animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro, o Festival das Amendoeiras em
Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas,
garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde.
 
SEEdesign
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A10

Amendoeiras em flor chamam ao concelho de Castro Marim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Almerinda Romeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=130b7edb

 
Alta Mora, na freguesia de Odeleite, brinda-nos com um espetáculo único nos dias 1 e 2 de fevereiro.
Há programas para todos os gostos.
 
Em meados de janeiro, a paisagem da serra algarvia transforma-se. O verde e castanho dos
mosqueados dá lugar aos tons rosa e branco das amendoeiras em flor, proporcionando, sem dúvida,
uma das paisagens mais belas de Portugal.
 
Para dar a conhecer tamanha beleza, a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da
Alta Mora organiza anualmente os passeios pedestres "Amendoeiras em Flor", que levam àquelas
terras centenas de pessoas. Este ano, a iniciativa dá mais um passo, transformando-se no Festival das
Amendoeiras em Flor.
 
O acontecimento tem data marcada para os dias 1 e 2 de fevereiro na localidade serrana de Alta Mora,
pertencente ao concelho de Castro Marim. Consistirá de animação de rua, ateliês infantis,
gastronomia, música e teatro. A entrada é gratuita, só pagará quem quiser associar-se aos passeios
pedestres: 14 euros que garantem pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde. Os
mais novos pagam menos.
 
A Câmara Municipal de Castro Marim explica que a iniciativa "pretende incrementar o crescimento de
mais plantações de amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do
produto, que pode passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia".
 
O festival, que conta com o apoio do programa 365Algarve, pretende lançar-se como referência
turística, cultural e gastronómica do Algarve em época baixa, procurando reduzir alguns impactos da
sazonalidade na economia regional. Por outro lado, explica ainda a CM, "é uma ação de sensibilização
para os valores da serra algarvia, com um enorme potencial de afirmação no roteiro turístico do
Algarve. O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-se como um "produto" alternativo, que
valoriza a dieta mediterrânica, a força identitária e a autenticidade deste território".
 
Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta
também com as parcerias do Município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite, Associação
Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa,
Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária
Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St.
António.
 
Ler mais
 
Almerinda Romeira
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O acentuar de problemas económicos e urbanísticos, com 
expressão nas cidades tem contribuído para um despertar 
cívico, com impacto na gestão do poder. Quem o detém tem de 
estar apto para o partilhar e os cidadãos mais conscientes para 
participar, argumentam três especialistas com quem falámos 

Vítor BelancianoPor

M
ovimentos urbanos. 

Organizações de cida-

dãos mais ou menos 

informais.Abaixo-

assinados e petições. 

Cada vez mais pessoas 

querendo ser ouvidas 

sobre a governação 

das cidades. Não é um facto novo. Mas dir-se-

ia que nos últimos meses tudo se intensi cou. 

Há mais visibilidade. Uma nova percepção 

nasceu. 

Na vizinha Espanha, algumas das dinâmicas 

cidadãs geradas no pós-crise económica de 

2008 acabaram por aceder ao poder. Aqui ain-

da não estamos aí. Mas no caso das grandes 

cidades portuguesas, com destaque para Lis-

boa e Porto, as pessoas parecem ter-se satura-

do de serem receptores passivos, ou mesmo 

É a hora dos 

 
como agentes  
de mudança  
nas cidades

cidadãos
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Como é possível manter algum tipo de equi-

líbrio entre todas estas lógicas, sem que se 

invalidem reciprocamente, é a difícil questão 

a que todos querem responder. Ouvimos três 

especialistas de vida urbana, tentando perce-

ber o que conduziu a este momento, como é 

percebida a actualidade e que tipo de estra-

tégias podem ser desenhadas para o futuro 

próximo. 

 
Repartir o poder 

Para o conhecido geógrafo espanhol Oriol Nel-

lo, autor de várias obras (entre elas, A Cidade 

em Movimento, editada em Portugal pela Tigre 

de Papel) sobre movimentos urbanos, o mo-

mento actual poder-se-ia resumir numa frase: 

“Quem detém o poder nas cidades tem de es-

tar cada vez mais disponível para o re-

vítimas das transformações aceleradas e que-

rem ser ouvidas sobre habitação, ambiente, 

turismo, ruído e políticas urbanas. Da parte de 

quem detém o poder também se evidencia 

existir uma nova consciência sobre o momen-

to que se vive. Parece haver mais espaço para 

o diálogo, apesar das muitas descon anças, de 

parte a parte, que ainda subsistem. 

Portugal não é caso singular. A tensão entre 

interesses públicos e privados, entre quem ha-

bita na cidade e a visita temporariamente ou 

entre quem vai acumulando cada vez mais ca-

pital e quem só já consegue sobreviver é glo-

balizada. Aqui a peculiaridade advém da ex-

plosão tardia do fenómeno e da brusquidão 

do mesmo. Às vezes parecem estar em causa 

fenómenos circunscritos — foi o que aconteceu, 

em Lisboa, por exemplo, quando se discutiu 

desde 2018 o gradeamento em torno do mira- c

douro do bairro de Santa Catarina (Adamastor) 

ou a utilização da Praça do Martim Moniz —, 

mas é cada vez mais nítido que esse con na-

mento é ilusório. 

O que temos são con itualidades que se ma-

nifestam de forma concreta, mas de dimensão 

transversal, onde têm de ser geridos diversos 

interesses, muitos deles gerando tensões entre 

a dimensão local e global (comércio tradicional 

vs. marcas internacionais; capital local vs. fun-

dos externos; vida de bairro vs. estilos de vida 

globalizados). Até nos movimentos urbanos 

essa lógica está presente, entre a formação de 

grupos informais (Libertem o Adamastor, Mo-

vimento Jardim Martim Moniz, Morar em Lis-

boa, Stop Despejos, Left Hand Rotation, Menos 

Barulho, Zero Waste Lab, etc.) e grandes ma-

nifestações globais, como aconteceu há meses 

com a greve climática estudantil. 

O miradouro da polémica 
Em cima, Miradouro de Santa 
Catarina, alvo de um processo de 
requalificação polémico, 
sobretudo por causa de uma 
vedação e horário de utilização 
limitado. O movimento de 
cidadãos que surgiu por causa das 
obras num dos mais populares 
largos lisboetas é um dos exemplos 
dados pelo investigador José 
Carlos Mota como sendo mais 
organizado, horizontal e eficaz

PEDRO FAZERES
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partir com os cidadãos e estes têm de estar 

cada vez mais aptos a exercer a cidadania.” 

Para ele, que tem tido um papel de destaque 

nas políticas de ordenamento territorial de 

Barcelona e da Catalunha, existe uma altura-

chave para compreender o que se passa na 

actualidade em toda a Península Ibérica: a cri-

se nanceira e económica de 2008. 

“Em Espanha sempre existiu uma longa tra-

dição de movimentos sociais urbanos, como 

as associações de moradores que foram im-

portantes no período de transição democráti-

ca, mas na última década intensi caram-se por 

causa da ausência de respostas políticas e de 

mercado satisfatórias. E isso foi visível na Pe-

nínsula Ibérica, talvez porque o encantamen-

to tardio com o sistema de bem-estar aconteceu 

quando outros já o estavam a desmontar e não 

conseguimos a redução mais desejável das de-

sigualdades, tanto em termos sociais como 

territoriais.” 

Na sua visão, a crise acabou por “servir de 

desculpa” para a implementação de duras me-

didas neoliberais. “É então que surge um con-

junto de movimentos que expressam tanto um 

mal-estar social e económico, como desencan-

to politicamente. E tanto mais forte é esse de-

sapontamento pela incapacidade do mercado, 

e do Estado, na hora de garantir bens e serviços 

básicos a uma parte dos cidadãos, quando se 

vinha de um período de alguma bonança e re-

dução das desigualdades.” 

No preencher desse vazio, em Espanha, nos 

anos a seguir ao irromper da crise, cada vez 

mais cidadãos se foram organizando — “exis-

tiram muitas iniciativas cidadãs que deram 

respostas à ausência desses pequenos serviços 

básicos através de movimentos de inovação 

social, como as cooperativas de consumo” —, 

ao mesmo tempo que surgiram movimentos 

“a reivindicar direitos, exercendo alternativas, 

muitos deles afectados por hipotecas imobiliá-

rias. Tudo isto esteve na base das fortes mobi-

lizações durante o período de 2011 a 2016”. 

Uma das singularidades do caso espanhol 

é que todos esses acontecimentos, que des-

pontaram em bairros, se foram tornando pu-

jantes, acabando por estar na génese da che-

gada ao poder em várias cidades. “Num con-

texto de crise política e social, muitos desses 

movimentos — grupos políticos que não cor-

respondem aos partidos tradicionais — aca-

baram por tomar o poder da maioria das gran-

des cidades espanholas, como Madrid, Bar-

celona, Saragoça, Corunha, Santiago de 

Compostela ou Cádis, o que é algo espectacu-

lar, demonstrando as potencialidades e tam-

bém limitações destas dinâmicas.” 

 
Aparecer e desaparecer 

As potencialidades, segundo Oriol, têm que 

ver com o facto de terem conseguido mudar a 

agenda da política local e não só, com temas 

como a habitação, a economia e organização 

das cidades a ganharem centralidade, introdu-

zindo também novas formas de governação e 

formação de redes. “As limitações têm que ver 

com a di culdade em edi carem-se como mo-

vimento político mais dotado de um programa 

e constituírem-se como uma alternativa mais 

geral.” Um segundo problema é o tempo. 

“Por norma, estes movimentos diluem-se 

passado algum tempo, daí que não seja fácil 

provocar mudanças estruturais. E depois exis-

te também a questão espacial. Existe di cul-

dade em intervir na área metropolitana, que 

é algo que também senti em Lisboa e Porto. Se 

não existe uma forma de actuar sobre o con-

junto da área metropolitana, como acontece 

em Lisboa na relação com a outra margem, as 

ALBERT GEA/REUTERS
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dadãos não estavam preparados para olhar a 

cidade como fonte de progresso. “Ao contrário, 

hoje, os territórios urbanos, a qualidade de 

vida, o bem-estar, os direitos e oportunidades  

acabam por ser tidos em conta.” 

A meio da década que agora termina, o tu-

rismo e a capacidade de atrair investimento 

para a reabilitação urbana, principalmente em 

Lisboa e Porto, foram encarados como respos-

tas à crise económica. “O turismo é um sector 

económico importante em Portugal e assim 

deve continuar, mas não pode ser o modelo 

exclusivo”, defende João Seixas. “O turismo 

de qualidade só é possível numa cidade de qua-

lidade. Por isso, o problema é quando o turis-

mo, ou algum tipo de reabilitação urbana, não 

são pensados como veículo de bem-estar.” 

Depois do regozijo por Portugal estar a ser 

descoberto pelo resto do mundo, com impac-

tos económicos e também na auto-estima do 

país, seguiu-se a apreensão e contestação por 

alguns dos efeitos secundários ao nível da es-

peculação imobiliária. Um ciclo que Barcelona 

experimentou e que Lisboa e Porto estão a vi-

ver. “Quando tudo está a mudar tão depressa, 

é natural que as pessoas reajam de forma emo-

cional, sejam cidadãos, políticos ou empresá-

rios. Há a percepção de um passado que já não 

volta — nem queremos que volte — mas também 

uma forte vertigem de transformação que pro-

voca disrupções nos nossos direitos. Lisboa é 

um produto turístico extraordinário, é natural 

que isto acontecesse. Cada vez que há um pe-

ríodo de irrupção, como dizia o Umberto Eco, 

existem os apocalípticos, que dizem que o 

mundo vai acabar amanhã, e os integrados, 

que no caso de Lisboa são os eufóricos. Anda-

mos assim, entre o oito e o oitenta, numa ci-

dade de oportunidades, mas que tenderá a 

desperdiçá-las, se acreditar que o mercado se 

auto-regula.” 

Percebeu-se que a metrópole estava em mu-

tação e apostou-se na reabilitação urbana e em 

alguma requali cação de espaços públicos, 

mas “isso não gerou necessariamente maior 

justiça social e espacial, porque os preços dis-

pararam e os investimentos externos não 

olham — nem têm de o fazer — para as questões 

espaciais. Têm de ser as políticas públicas a 

deter essa capacidade de visão urbana de uma 

maneira transversal”. 

A reacção política às transformações, ao ní-

vel do poder local, segundo João Seixas, foram 

“ainda muito modernistas”. “As autarquias não 

têm muitas capacidades, é um processo que 

está neste momento em transformação. Há 

apenas cinco anos os autocarros não eram da 

cidade, mas do governo central, o que dá uma 

imagem da lenta transição destas coisas.” 

 
Regular em tempos convulsos 

Em alturas de grandes mudanças, segundo este 

investigador, o “exercício da política torna-se 

mais difícil e a tentação é fazer projectos-ban-

deira: agarra-se num dossier, vislumbra-se um 

projecto, vê-se quanto custa, quem é o respon-

sável, quando é que está pronto e quando inau-

gura”. O problema surge quando alguém su-

gere que a cidade não pode ser administrada 

assim. “Tem de ser gerida numa lógica de cen-

trifugação, com centros cívicos, em co-gover-

nação. E os políticos dizem: ok e resultados? É 

um paradoxo. Quanto mais precisamos desta 

centrifugação — muitas vezes sem resultados 

concretos, numa lógica de se tentar e por vezes 

errar —, os políticos querem é resultados.” 

O poder enfrenta a desordem e as tensões 

a rmando uma lógica concreta. “Reabilitam-se 

edifícios devolutos, aposta-se nos passes so-

ciais, o que faz sentido, mas não chega c

Não é esse, no entanto, o caso de Barcelona, 

na sua opinião. “Aquilo que se conseguiu em 

quatro anos é notável, apesar de Ada Colau 

estar em minoria.” 

À frente dos destinos de Barcelona desde 

2015, a política e ex-activista social Ada Colau, 

que antes da eleição fazia da luta pelo direito 

à habitação a sua principal ocupação, conse-

guiu aprovar um plano para a limitação de 

alojamento turístico e abertura de novos esta-

belecimentos hoteleiros. “Não há muitas cida-

des que tenham conseguido uma regulação 

deste tipo, criando um operador de habitação 

protegida à escala metropolitana ou criando 

uma empresa pública de energia eléctrica, con-

seguindo ao mesmo tempo a uni cação tari-

fária dos transportes em toda a zona. Conse-

guiram-se avanços substantivos e reais e isto 

abre uma porta de esperança.” 

Apesar de todas as medidas avançadas, exis-

te ainda a percepção de que Barcelona é uma 

das urbes europeias que mais sofrem dos efei-

tos colaterais do turismo. “Houve um tempo, 

não há muitos anos, em que Barcelona era vis-

ta como um estudo de caso de sucesso nesse 

campo. Depois, passou a ser vista como vítima 

desse sucesso. E agora estamos num patamar 

de equilíbrio. Existem partes da cidade que 

funcionam com grande pressão turística, mas 

também foram tomadas medidas muito desta-

cadas no contexto europeu que estão a ter 

efeitos. Essa noção europeia dos problemas é 

importante porque muitas vezes a única forma 

de fazer frente a grandes interesses privados 

globais — como algumas plataformas digitais 

de aluguer de apartamentos — é exercer in-

uência junto da comunidade europeia no 

sentido da regulação económica.” 

 
Entre o oito e o oitenta 

Enquanto em Espanha existe uma tradição da 

participação cívica na gestão da cidade, a pos-

sibilidade de todos poderem participar em 

decisões e planeamentos, em Portugal essa 

marca é mais frágil. Aliás, em Portugal, segun-

do o investigador e professor João Seixas, com 

trabalho realizado na área da sociopolítica, da 

geogra a e da economia das metrópoles, só 

agora as políticas de cidade começam a ser 

diferentes. 

“O que prevalecia era uma visão histórica e 

patrimonial. A cidade não era olhada como 

veículo de progresso, não só económico, como 

também de coesão, de direitos e bem-estar.” 

Na sua visão, quando surgiu a crise no nal da 

década passada, os políticos, instituições e ci-

di culdades são acrescidas.” 

Na comparação com aquilo que conhece de 

Portugal, concede duas hipóteses diversas para 

a capacidade de intervenção dos cidadãos nos 

dois países. “A perspectiva pessimista — os mo-

vimentos são mais débeis em Portugal do que 

em Espanha e não têm capacidade de intervir. 

O ponto de vista optimista — os partidos polí-

ticos e o sistema institucional em Portugal têm 

maior capacidade de dar resposta do que o 

sistema espanhol.” 

Seja qual for o prisma, o balanço no poder 

é positivo, segundo o seu diagnóstico. “A alguns 

destes movimentos sociais aconteceu-lhes aqui-

lo que é normal — quando conseguem uma 

parte dos seus objectivos começam a decair 

enquanto movimento, porque os motivos que 

levaram à mobilização tendem a desaparecer.” 

Turismo 
Para o geógrafo espanhol Oriol 
Nel-lo (à direita), o que a presidente 
da câmara e ex-activista social Ada 
Colau (ao lado) conseguiu em 
Barcelona nos últimos quatro anos 
“é notável”. Colau fez aprovar um 
plano para a limitação de 
alojamento turístico. Em cima, 
turistas no Porto. “O turismo de 
qualidade só é possível numa 
cidade de qualidade”, diz o 
especialista João Seixas 

A alguns 
movimentos sociais 
aconteceu-lhes 
aquilo que é 
normal — quando 
conseguem uma 
parte dos seus 
objectivos começam 
a decair enquanto 
movimento, porque 
os motivos que 
levaram à 
mobilização 
tendem a 
desaparecer 
Oriol Nel-lo 

DIOGO BAPTISTA DR
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reabilitar a cidade a nível físico, apesar de al-

gumas boas práticas ao nível da requali ca-

ção.” E dá exemplos: “O eixo verde-e-azul na 

ribeira do Jamor, resultante de um acordo en-

tre três municípios (Amadora, Sintra e Oeiras), 

da qual tem resultado a revitalização da ribei-

ra que estava poluída, com um projecto de 

paisagismo, ecologia e intervenção social que 

é extraordinário. Um outro projecto interes-

sante é o BipZip, atribuindo alguma responsa-

bilidade política a movimentos de cidadãos, 

numa lógica de interligação que devia ser mais 

potenciada, e nesse capítulo os poderes polí-

ticos têm grande responsabilidade.” 

Na sua visão, é necessário dotar os cidadãos 

de espaços de intervenção e concretizar fóruns 

de re exão que possam interligar diferentes 

agentes. “É preciso colocar frente a frente gen-

te do imobiliário e críticos do turismo excessi-

vo, ou os agentes dos automóveis e das bicicle-

tas. E mediar. Em alturas de transformação, 

isso é essencial.” Na sua óptica, este tipo de 

debates permitia gerir melhor várias sensibili-

dades e diminuir a ansiedade social. “Outra 

questão é que está na altura de serem feitas 

re exões estratégicas e construir novas visões 

para aquilo que queremos para a cidade. No 

caso de Lisboa, é preciso realizar um processo 

amplo de discussão nessa direcção, como fez 

em tempos Jorge Sampaio para a Lisboa me-

tropolitana.” 

É preciso gerar algum tipo de equilíbrio en-

tre interesses privados e públicos. E dá o 

exemplo do Mercado da Ribeira, em Lisboa. 

“É uma boa metáfora porque, de um lado, 

temos o mercado Time Out, que a câmara 

aprovou, e do outro o mercado dos comer-

ciantes à espera de investimento e de uma 

boa gestão pública que ainda não surgiu.” João 

Seixas vinca que não se trata de deter uma 

visão exclusivista, onde os privados não ca-

beriam, mas de fazer coabitar várias lógicas, 

como na habitação. “O que temos hoje é gran-

des fundos a investir na habitação e com fra-

quíssima regulação. Ok! Podem vir, mas com 

regulamentos e percentagens para a habitação 

a preços protegidos. E ainda assim continua-

riam a vir. Não ganhariam o mesmo a curto 

prazo, mas tenho a certeza de que há empre-

sários que quereriam fazer contratos de esta-

bilidade. É preciso construir alternativas para 

estes tempos convulsos.” 

 
Correr atrás do prejuízo 

Quem também partilha da ideia que há um 

certo despertar cívico em muitas cidades por-

tuguesas é José Carlos Mota, investigador e 

docente do Departamento de Ciências Sociais, 

Políticas e do Território da Universidade de 

Aveiro, que tem dinamizado várias actividades 

cidadãs nos últimos tempos. 

“Estamos num momento de mudança, com 

um acordar cívico que resulta em muitos casos 

de uma consciencialização maior relativamen-

te àquilo que é a cidade e os territórios que a 

constituem. E, por outro lado, há uma maior 

visibilidade mediática que essa acção está a 

gerar, até porque se trata de uma fase de maior 

quali cação da intervenção cívica.” 

Na sua visão, até há pouco tempo, havia uma 

consciência de intervenção cívica muito reac-

tiva, muito ligada às questões do ambiente e 

da poluição. “Mas muito mais centrada sobre 

os espaços naturais e pouco na cidade. A cida-

de esteve um pouco fora desse foco de atenção 

das questões ambientais, começando a surgir 

em particular com os movimentos ligados à 

mobilidade em bicicleta — que são quem traz 

a temática ambiental para a cidade.” O que 

aconteceu nos últimos tempos, na sua opinião, 

foi que estamos a partir de uma consciência 

mais sectorial, centrada em objectos e em te-

mas com uma intervenção mais organizada e 

estruturada. 

“Deixámos de ter movimentos e organiza-

MIGUEL MANSO

PAULO PIMENTA 
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ções formadas por associações ou pessoas 

individuais e começamos a ter estruturas or-

ganizadas, mais horizontais, muitas delas co-

municando a partir das redes sociais. A Inter-

net ajudou muito a criar esse elo de comuni-

cação e esse foi um salto positivo que gerou 

um efeito de arrastamento. O caso do Ada-

mastor e do Martim Moniz, em Lisboa, acabou 

por ganhar espaço na comunicação, com as 

pessoas a envolverem-se em causas que por 

norma não faziam. Há aqui uma mudança na 

forma de organização cívica que se tornou 

mais e caz.” 

Esse facto não resolve uma questão de fun-

do, na sua apreciação. “O problema é que te-

mos uma intervenção muito reactiva. Estamos 

a actuar sobre os problemas. Há uma coisa que 

determinada câmara ou privado quer fazer e 

só aí se reage. Há dinâmica de reacção. Não 

existe proactividade. E isso é pernicioso porque 

estamos sempre a correr atrás do prejuízo. O 

que está a acontecer em algumas cidades, 

como Barcelona e Madrid, é a passagem desta 

cultura de intervenção cívica reactiva para uma 

cultura cívica organizada e proactiva, em par-

ticular nas dinâmicas da inovação cívica ou dos 

laboratórios cidadãos. Há uma mudança de 

contexto que vale a pena olhar.” 

O desejável seria criar disposições onde mo-

vimentos de cidadãos e dinâmicas institucio-

nais pudessem coabitar. “É isso que acontece 

em Madrid e Barcelona.” No caso da capital 

espanhola, destaca o programa Experimenta 

Distrito, lugares de encontro e aprendizagem, 

onde qualquer morador pode apresentar pro-

jectos pensados para os bairros, participando 

na sua dinamização, enquanto em Barcelona 

é a própria edilidade que promove estruturas 

similares, “numa lógica de aproximação entre 

governantes e cidadãos e vice-versa”.  

E depois existe também o caso de Aveiro, 

onde o próprio José Carlos Mota tem activado, 

“sem apoios institucionais”, iniciativas com 

algumas semelhanças. “Espero que os poderes 

públicos percebam a necessidade e a impor-

tância de co-construir a cidade com os cidadãos 

e, portanto, criarem essas plataformas. Mas 

quando isso não acontece, que os cidadãos se 

organizem, para terem uma intervenção um 

pouco diferente. O que é que isso vai obrigar? 

Este tipo de organização cívica vai obrigar a 

ter algum tipo de apoios, de moderação ou de 

intermediação.” 

O seu ponto é que as dinâmicas cidadãs não 

podem ser sempre contra o poder. “De con-

trário, o poder organiza-se contra estas coisas. 

Tem de haver algum tipo de intermediação 

entre aquilo que são os cidadãos e a adminis-

tração”, podendo a iniciativa partir da admi-

nistração. Em casos onde não seja possível, 

podem ser as universidades a dar esse passo, 

criando espaço para experimentar novas me-

todologias e formas de diálogo. “Em Aveiro, 

isso tem sido feito, pondo-se os cidadãos a fa-

larem e a escutarem-se entre si, o que acaba 

por ser uma forma de mostrar à administração 

outras formas de renovar a cidade.” 

 
Ouvir no início e não no fim 

No caso dos projectos onde tem participado, 

“a ideia é construir espaços de escuta de co-

munidades locais, dos bairros em particular, 

actuando numa escala de proximidade, onde 

as pessoas se possam sentir confortáveis”. A 

ideia é experimentar metodologias de identi-

cação de problemas, de diálogos, de diagnós-

ticos partilhados. “A partir de um olhar parti-

cular de quais são os problemas do bairro, 

criar-se uma visão comum. E depois identi car 

microprojectos, micro-iniciativas, coisas às 

vezes próximas do urbanismo táctico muito 

experimentais onde possamos testar conceitos 

que respondam aos problemas. E fazemos isso 

segundo uma lógica de tirar partido dos recur-

sos que temos porque não temos dinheiro. Não 

temos a câmara, ou o Governo, a pagar para 

fazermos isto. Fazemos com os recursos dis-

poníveis dos investigadores da universidade, 

gente das empresas tecnológicas, associações 

locais e moradores. E construímos sempre pro-

jectos que demoram três a quatro meses.” 

O mais espantoso, segundo ele, é a “mobili-

zação que estes projectos têm”. O mais recen-

te laboratório decorreu no bairro de Santiago, 

“um dos mais delicados de Aveiro”, onde no 

lançamento do projecto “estiveram presentes 

nas iniciativas quase cem pessoas, com 60 a 

trabalharem no mesmo durante três meses, 

sendo dez dos projectos desenvolvidos do ini-

cio ao m, com resultados concretos de trans-

formação”. 

As diferentes fases de construção começam 

pelo diálogo, pela re exão, seguindo-se “a 

imersão no bairro, de forma a ser criada uma 

consciência sobre os problemas que se enfren-

tam”. Depois, é lançada uma convocatória de 

ideias, onde se identi ca aquelas que os mo-

radores do bairro sentem que deviam ser im-

plementadas. “As ideias no caso de Santiago 

foram tão diversas como o problema da polui-

ção e abandono do jardim do bairro — tivemos 

uma escola que esteve dois meses a trabalhar 

com as crianças de cinco e seis anos numa cam-

panha de sensibilização — ou um grupo de em-

presas da área da tecnologia que esteve a tra-

balhar com pessoas idosas na capacitação 

tecnológica. Noutro caso, tivemos a comuni-

dade africana, que tem uma representação 

forte, a dar-se a conhecer através da gastrono-

mia, fazendo workshops de partilha culinária 

e de confecção. En m, todas estas iniciativas 

são construídas de forma colaborativa — havia 

um promotor e um conjunto de colaboradores 

— e esteve-se a trabalhar nelas durante três me-

ses, concretizando-se propostas e aprendendo-

se a dialogar, com pessoas muito diferentes, 

de gerações e per s diversos. E isso foi muito 

inspirador e feito sem apoios.” 

Do lado dos poderes públicos, este tipo de 

acções ainda gera desconforto. “Vêem-nos 

com descon ança. E essa é a grande batalha 

a travar, mostrar que aqui não existe nenhuma 

ameaça. O que tem de haver é uma mudança 

no estilo de governação, uma maior abertura, 

porque a verdade é esta: quando são criadas 

as condições, as pessoas envolvem-se, querem 

participar e todos cam a ganhar. O que é pre-

ciso é haver espaços adequados, para que as 

pessoas se sintam confortáveis, sabendo que 

vão ser ouvidas no início dos processos e não 

no nal, e que aquilo que transmitem é co-

municado de forma inteligível, podendo ter 

consequências.” 

Quem detém o poder tem de estar cada vez 

mais disponível para o repartir de forma não 

arti cial, criando condições para uma relação 

mais horizontal com os cidadãos. Estes por sua 

vez têm a responsabilidade de estar prontos 

para intervir, não se cando pela reactividade, 

dispondo-se à re exão em colectivo. E para 

isso acontecer são necessários mediadores e 

canais de informação e cientes, para que não 

se gere um diálogo de surdos. Em nome de 

uma cidade de todos para todos. 

 

vbelanciano@publico.pt

[Em Portugal] há 
uma dinâmica de 
reacção. Não existe 
pró-actividade. 
Estamos sempre a 
correr atrás do 
prejuízo 
José Carlos Mota 

Mais discussão 
Em cima, à esquerda, Praça do 
Martim Moniz, outra das obras 
que geraram debate em Lisboa; 
em cima, fotografias resultantes 
de um dos projectos do Lab 
Cívico Santiago, Aveiro, iniciativa 
de José Carlos Mota (em baixo). À 
direita, João Seixas, que defende 
mais fóruns de reflexão que 
possam interligar diferentes 
agentes da cidade

ADRIANO MIRANDA RUI GAUDÊNCIO
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52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Domingo, 5 de Janeiro de 2020

Cidades A hora dos 
cidadãos como agentes 
de mudança P12 a 17 

 

Peter Hujar Eros, 
Thanatos e silêncio na 
revolução sexual P18 a 23

ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DO JORNAL PÚBLICO N.º 10.847 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Miguel Poiares 
Maduro 
“[Em Portugal] 
as pessoas são 
prisioneiras  
de uma vida  
com poucas 
expectativas” 
P4 a 11
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Vila Vita tem uma das caves de vinho mais distintas do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe9c1137-5a12-4e8b-8016-

9293f7e01edd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vinho branco, tinto, rosé. Há para todos os gostos e para todos os preços. Há quem gaste verdadeiras
fortunas em garrafas exclusivas. O Vila Vita, no Algarve, tem uma das caves de vinho mais distintas
do país. As provas cruzam-se com os sabores da gastronomia.
Comentários de Ricardo Rodrigues, sommelier restaurante Ocean.
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Hemeroteca Digital do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cccd0390-4c91-4486-813d-

e56e0f4531c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, já estão disponíveis online mais de 200 mil páginas de jornais algarvios. Nos próximos
meses, a Hemeroteca Digital do Algarve chegará às 400 mil digitalizações. Este é o primeiro grande
repositório de imprensa da região, que permite o acesso gratuito à história do Sul do país desde 1810.
Um projeto coordenado pela Universidade do Algarve e que conta com o apoio da Biblioteca Municipal
e da Direção Regional de Cultura e está em permanente atualização.
Declarações de Adriana Nogueira Freire, diretora Regional de Cultura do Algarve.
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Programa de Medina divide mercado
Prazos dos contratos e sustentabilidade financeira levantam as maiores dúvidas em Lisboa
“Parece mesmo uma prenda no 
sapatinho, mas é um delírio.” É 
com desconfiança e dúvida que 
o presidente da Associação Na-
cional de Proprietários (ANP), 
António Frias Marques, reage 
ao Renda Segura, um novo pro-
grama da Câmara de Lisboa di-
rigido aos senhorios, mas cujo 
objetivo final é aumentar a ofer-
ta de casas a preços acessíveis. 
Para o dirigente, a nova medida 
— que o Expresso noticiou há 
três semanas — é “interessante”, 
mas “ninguém acredita nela”.

Em causa estão, acima de 
tudo, os prazos dos contratos 
que estão previstos neste pro-
grama. Recorde-se que a ideia 
da câmara é encontrar proprie-
tários com casas prontas ou 
quase prontas a habitar, arren-
dar-lhes esses imóveis com isen-
ções de impostos e uma renda 
fixa por um prazo de 5, 10 ou 
20 anos e depois subarrendá-las 
no mercado por um valor mais 
baixo ou um valor acessível à 
classe média portuguesa.

“Com estes prazos, não me 
parece que tenha adesão. São 
muito longos. Os senhorios 
não querem estar condiciona-
dos, querem poder recuperar a 
casa para uso próprio ou para 
a vender”, diz o presidente da 
Associação Lisbonense de Pro-
prietários (ALP), Luís Menezes 
Leitão.

Nem as isenções fiscais pre-
vistas (de IRC, IRS e IMI) pare-
cem ser suficientes para atrair 

Este é o lado dos senhorios. 
Da parte do mercado, a opi-
nião é outra. “Este é um ca-
minho interessante, porque 
não assenta em promoção de 
casas que ainda vão ter de ser 
construídas, é imediato, e isso 
é importante porque é urgente 
ter mais habitação acessível”, 
diz o diretor da Confidencial 

os senhorios. “Desde que se 
fizeram as alterações à lei que 
o problema do arrendamento 
não é fiscal, mas sim legisla-
tivo. No programa de rendas 
acessíveis do Governo também 
se dão isenções fiscais e só se 
fecharam 78 contratos, porque 
os prazos são muito longos”, 
acrescenta.

Imobiliário, Ricardo Guima-
rães. Além disso, nota, “uma 
coisa é arrendar por cinco anos 
à câmara e outra coisa é ar-
rendar no mercado”. Mas para 
Menezes Leitão também não é 
essa vantagem que torna o pro-
grama atrativo. “As entidades 
públicas também se atrasam 
nos pagamentos”, repara.

Ainda assim, é precisamen-
te essa vantagem que destaca 
o CEO da imobiliária Century 
21, Ricardo Sousa, porque, diz, 
“não me parece que seja um 
programa para grandes inves-
tidores, mas para senhorios 
que têm algumas casas ou para 
quem tem alojamentos locais e 
quer voltar ao arrendamento 

A Câmara de Lisboa quer arrendar casas a preços acessíveis FOTO JOSÉ FERNANDES

tradicional”. Aliás, é por isso 
que afirma que as mediadoras 
podem ajudar a autarquia a en-
contrar senho rios interessados 
em aderir.

No âmbito do programa, está 
previsto que a diferença entre a 
renda que a autarquia paga aos 
senhorios e a que depois cobra 
no mercado seja suportada pelo 
aumento do IMT para casas aci-
ma de um milhão de euros que 
está inscrito no Orçamento do 
Estado para 2020. Mas os se-
nhorios têm dúvidas, e não são 
os únicos. “Neste momento não 
está a ser equacio nada a subsi-
diação de renda nos moldes re-
feridos. O impacto orçamental 
de uma medida desse género 
é desconhecido, carecendo de 
um estudo mais aprofundado”, 
diz ao Expresso fonte oficial da 
Câmara do Porto.

De acordo com a mesma fon-
te, a autarquia tem já em curso 
vários programas de promoção 
de renda acessível, uns de cariz 
público, outros público-privados 
e outros totalmente privados, 
sendo que neste último estão 
previstos benefícios como a re-
dução “dos tempos de trami-
tação dos projetos e das taxas 
urbanísticas” e “isenções em 
sede de IRC e IVA”. Além disso, 
“deverá ser apresentado em bre-
ve um regulamento municipal 
destinado a regular as questões 
da habitação acessível”, conclui.

Ana Baptista
economia@expresso.impresa.pt

Programa 
pode incentivar 
investimento

Apesar de o Renda Segura ser 
destinado a senhorios que 
tenham casas desocupadas, 
que tenham prédios livres 
para arrendar e ainda que 
tenham prédios em 
alojamento local e queiram 
mudar para arrendamento 
tradicional, o CEO da 
consultora CBRE, Francisco 
Horta e Costa, entende  
que também pode ser 
interessante para investidores 
e ainda um incentivo à 
promoção nova. “Imagine um 
promotor com 500 casas para 
construir que precisa de um 
investidor. Se tiver algumas 
das casas pré-arrendadas à 
câmara vai ser muito mais 
interessante para o 
investidor”, conclui.
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Co ee Time Tour

Há um novo 
autocarro 
turístico em 
Lisboa e tem 
pastéis de nata

a É um híbrido entre cafetaria e auto-

carro turístico. Além do passeio turís-

tico normal, o Coffee Time Tour é per-

sonalizável para eventos privados, 

onde tudo é possível. 

Um pastel de nata, uma queijada 

de Sintra, um palmier recheado e um 

mini-salame: é este o nosso lanche. 

Para acompanhar, pedimos um cho-

colate quente. O cenário podia ser de 

uma pastelaria no centro de Lisboa, 

mas estamos dentro de um autocarro 

turístico de dois andares. É o Coffee 

Time Tour que nasceu este Verão e 

ambiciona ser uma forma original de 

visitar Lisboa. 

A ideia surgiu quando Cecília Prata 

se viu desempregada. “Pensei por 

que não fazer a ligação entre os dois 

pontos principais de Lisboa: a Baixa 

e Belém”, explica a empresária. A 

principal preocupação foi não criar 

mais um autocarro hop on hop off. 

Nasceu o Coffee Time Tour, um mis-

to de cafetaria com música e de auto-

carro turístico. As viagens partem da 

Praça dos Restauradores e da Praça 

do Império, em Belém. O bilhete é 

válido apenas num sentido e inclui 

quatro doces miniatura e uma bebida, 

quente ou fria. 

São 15h45 e chove a potes na Praça 

dos Restauradores. Esta é a quinta 

viagem de hoje. No autocarro, entram 

duas turistas britânicas. “É tão agra-

dável”, dizem ao sentar-se. 

Sentamo-nos no banco atrás delas. 

O lanche é servido e ainda não chegá-

mos ao Terreiro do Paço. “As pessoas 

comem os bolos num instante”, 

comenta Cecília Prata.  A combina-

ção dos quatro doces a servir foi um 

desa o. Se o pastel de nata era uma 

mais velhos, mas temos recebido 

imensa gente de 20 e 25 anos”, revela 

a empresária. 

Espanhóis, franceses, americanos 

e chineses são as nacionalidades que 

mais escolhem o Coffee Time Tour 

para uma experiência diferente pela 

cidade. Cecília Prata conta, ainda, 

que têm sido surpreendidos com mui-

tos viajantes solitários, que andam à 

descoberta da cidade e apanham 

boleia de ou até Belém. 

 
Nem só de turistas vive  
a Coffee Time Tour 

“Esta é a Ponte 25 de Abril. É quase 

igual à Golden Gate em São Francisco, 

mas bem mais bonita”, diz ao altifa-

lante o guia Frederico Paten. As turis-

tas sorriem. O guia vai falando espo-

radicamente, já que toda a informa-

ção sobre o percurso pode ser 

consultada no guia turístico, disponí-

vel no site do Coffee Time Tour. 

O discurso no passeio turístico é 

sempre o mesmo, mas o Coffee Time 

Tour pode ser totalmente personali-

zado. Quando a Fugas fez o percurso, 

o autocarro ia receber uma festa de 

40 mulheres, por exemplo. 

Durante 60 minutos do passeio, 

tudo pode ser escolhido ao porme-

nor: o catering, as bebidas e a música. 

“É um conceito diferente, não é uma 

multinacional”, explica Cecília Prata. 

Para fazer uma festa no autocarro 

azul, basta entrar em contacto e apre-

sentar a ideia.  

“Esta é uma das vistas mais bonitas 

de Lisboa”. Estamos a descer a Ave-

nida da Torre de Belém, ladeada por 

jacarandás verdes. Um último golo no 

chocolate quente e termina assim o 

lanche. Ou melhor, termina o passeio 

de autocarro.

escolha óbvia, os outros nem tanto. 

O Google foi o melhor amigo de 

Cecília Prata para descobrir os doces 

com maior procura por parte dos 

turistas. “Muita gente não tem ideia, 

por exemplo, que o salame de choco-

late é tão procurado”, sublinha a 

empresária. Chegou então à combina-

ção de pastel de natal, palmier rechea-

do com doce de ovos (ambos forneci-

dos pela Pasteleria Aloma), queijada 

de Sintra e mini-salame de chocolate 

(estes dois da Casa do Preto). 

Cecília Prata explica que criou o 

Coffee Time Tour a pensar num tipo 

de turista especí co, “aquele que vem 

sem nada programado”. Existem dois 

tipos de turistas, segundo a empresá-

ria: aquele que quer ver o máximo 

pelo menor preço possível, e o mais 

tranquilo, quem vem à descoberta. 

Quando fundou o projecto, Cecília 

Prata imaginou que seria para uma 

faixa etária mais avançada. Enganou-

se. “Eu achava que era mais para os 

Coffee Time Tour 
Os bilhetes Co ee Time Tour 
estão disponíveis no autocarro 
ou em https://co eetimetour.
com/pt-pt/. Até Março  
com 50% de desconto: 
Piso de entrada: 10€ 
Piso superior: 12,5€ 
Piso superior VIP (inclui flute  
de espumante): 15€

i

Inês Duarte de Freitas

FOTOS: FRANCISCO ROMÃO PEREIRA

A combinação 
dos quatro 
doces a servir 
foi um desafio. 
Se o pastel  
de nata era 
uma escolha 
óbvia, os outros 
nem tanto
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O ano de 2019 “terá sido o melhor de 

sempre para a actividade turística no 

centro” do país, tendo sido registados 

aumentos sustentados no número de 

dormidas e nas receitas, anunciou 

ontem o Turismo Centro. 

“O crescimento registado pela pro-

cura do centro de Portugal enquanto 

destino é verdadeiramente notável. 

Ano após ano, temos assistido a uma 

Ano de 2019 foi o melhor  
de sempre para o turismo  
no centro de Portugal

taxa de crescimento superior à média 

nacional e os dados de que já dispo-

mos apontam para a certeza de que 

2019 será mais um ano de recordes”, 

refere o presidente daquela entidade 

regional, Pedro Machado. 

Os números nais da actividade 

turística de 2019 ainda não foram 

publicados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), mas o Turismo Cen-

tro garante que “os dados já existen-

tes demonstram que 2019 terá sido o 

melhor ano de sempre para a activi-

dade turística” na região. 

Entre Janeiro e Outubro foram 

contabilizados pelo INE 3,58 milhões 

de hóspedes na região, mais 5,17% 

do que no mesmo período de 2018, 

altura em que se registaram 3,41 

milhões. “De notar que, em 2017, 

ano da visita do Papa Francisco a 

Fátima, nos mesmos dez primeiros 

meses houve 3,36 milhões de hóspe-

des. Recuando no tempo, veri ca-se, 

a título de exemplo, que entre Janei-

ro e Outubro de 2013 os hóspedes no 

centro de Portugal não chegaram aos 

dois milhões (1,96 milhões) — um 

crescimento de 82,46% em seis 

anos”, destaca a entidade regional. 

O mesmo nível de crescimento é visí-

vel no número de dormidas (uma 

subida de 4,15% entre 2018 e 2019, e 

de 74,36% em relação a 2013) e nas 

receitas. Entre Janeiro e Outubro de 

2018 e o mesmo período de 2019, há 

a registar um crescimento de 6,17% 

nos proveitos totais da actividade 

turística no centro, que ultrapassa-

ram os 310 milhões de euros.

Estatísticas

Entre Janeiro e Outubro 
foram contabilizados pelo 
INE 3,58 milhões de 
hóspedes, mais 5,17% do que 
no mesmo período de 2018
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