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Meios informáticos foram determinantes para que trabalhadores pudessem realizar tarefas sem sair de casa 

Empresas com 
dívidas ao IEFP 
mantêm apoios 

13 As empresas que se candi-
datem ou beneficiem de 
apoios do IEFP vão conti-
nuar a receber estes incenti-
vos públicos até ao final do 
ano, mesmo que tenham dí-
vidas a esta entidade. O Go-
verno decidiu prolongar a 
suspensão da verificação de 
dívidas, constituindo-a 

• 4, 

Instituto não vai verificar dívidas 

como uma das medidas ex-
cecionais de resposta à pan-
demia de Covid-19, segundo 
a portaria ontem publicada 
em Diário da República. • 

DADOS DO INE 

Pandemia põe 1 milhão 
a trabalhar em casa 
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Em casa casa cumpriram-se as 35 horas 

  

PARAGEM  O Covid-19 deixou 644 mil trabalhadores sem fazer nada no período entre abril e junho 
LAYOFF Empresas paradas ou a meio-gás forçam quebra de 26% no número de horas trabalhadas 

WILSON LEDO 

M ais de um milhão de 
portugueses estiveram 
em teletrabalho no se-

gundo trimestre, forçados so-
bretudo pela pandemia. Tam-
bém entre abril e junho, quando 
milhares de empresas aderiram 
ao layoff, o número de horas 
trabalhadas caiu a pique. 

Cerca de uri em cada quatro 
trabalhadores (23%) produziu. 
"sempre ou quase sempre" a 
partir de casa de abril a junho. 
Foram perto de 1,1 milhões, 
mostram os dados do INE. E 
quase 999 mil deram a pande-
mia como a principal razão para 
terem o trabalho no domicílio. 
Outras quase 644 mil pessoas 

não trabalharam nem no em-
prego principal nem em casa 
nesse período. Três em cada 
quatro dizem que se deveu à 
pandemia. No Algarve e Madei-
ra esta realidade foi mais acen-
tuada, à boleia do impacto no 
alojamento e restauração. 

Com as empresas paradas, o 
segundo trimestre registou a 
maior quebra desde 2011 no nú-
mero de horas trabalhadas: 
menos 26% em termos homó-
logos. O INE mostra que mais de 
um milhão de pessoas esteve 
ausente do trabalho. O cenário é 
explicado "quase exclusiva-
mente" pela "redução ou falta 
de trabalho" -
em que se 
destaca o 
layoff - apon-
tada por cerca 
de 680 mil pessoas. 

Apesar da pandemia, a taxa de 
desemprego neste trimestre 
desceu para os 5,6%. Havia cer-
ca de 278 mil pessoas registadas 
nos centros de emprego, menos 
50 mil do que um ano antes. Al-
garve (7,4%) e Madeira (6,7%)  

registavam as taxas mais altas. 
A queda no desemprego é ex-

plicada pelo fluxo de desem-
pregados que passaram a inati-
vos. São agora quase 3,9 mi-

lhões de pes-
soas que não 
trabalham 
nem procu-
ram emprego, 

mais 7,5% do que em termos 
homólogos. Como o confina-
mento limitou a procura de em-
prego, o INE alerta que a ten-
dência será invertida "pela 
maior facilidade de mobilidade 
e interação social". O mês de ju-
nho já reflete esta realidade. • 

ProdutiMade não 
baixou com equipas 
em teletrabalho 
G Os dados do INE permitem 
perceber que os níveis de pro-
dutividade não baixaram em 
casa. "Não há grande diferen-
ça entre trabalhar em casa ou 
fora de casa", alerta o institu-
to. Quem trabalhou em casa, — 
marcou 35 horas semanais. Já 
quem o fez fora de casa, tra-
balhou 36 horas por semana. 
Estes dados foram devida-
mente ajustados, excluindo 
aqueles que estiveram em si-
tuação de layoff, já que nestes 
casos muitos apresentaram 
zero horas de serviço. o 

PORMENORES 

Perfil do 'teletrabalhador' 
Os dados do INE permitem tra-
çar um perfil genérico de quem 
esteve em teletrabalho: foram 
mais mulheres do que homens, 
pessoas com formação supe-
rior e sobretudo trabalhadores 
por conta de outrem. 

Destaque para Lisboa 
Lisboa foi a região que registou 
uma fatia maior de pessoal em 
teletrabalho, com 36%. O INE 
destaca a educação e os espe-
cialistas do setor das atividades 
intelectuais e científicas como 
as áreas mais relevantes. 

Maioria quer continuar 
Um estudo recente da JLL mos-
tra que 95% dos portugueses 
gostariam de continuar a traba-
lhar a partir de casa depois da 
pandemia. Para conciliar com 
as idas ao escritório, a maior fa-

 

tia prefere dois a três dias por • 
semana de trabalho em casa. 

CONFINAMENTO  FEZ 
DESCER DESEMPREGO MAS 
AUMENTOU OS INATIVOS 

Página 1



A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 21,14 x 20,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87933504 06-08-2020

li 41f 

41—

 

Pandemia deixou as ruas sem turistas e as empresas sem dinheiro 

DE NORTE A SUL 

Casa Nanda, Porto 

"Foi uma quebra muito significa-
tiva. Era duro fechar a porta e 
ver que não chegavam mais 
clientes", diz Rosária Sousa. 

Vai na Pinga, Covilhã 

"As quebras de receitas são de 
50 por cento", queixa-se Carlos 
Maricoto, à mesa. 

A Cataplana, Setúbal 

•
aCA 

"Tive uma quebra de 80%, mas 
não despedi ninguém, mas tam-
bém não contratei", informa 
Alexandre Guerreiro. 

Rest. do Cais, Portimão 

"Estamos com uma quebra de 
60%. Nota-se muito a falta de 
clientes", diz João Isidoro. 

IMPACTO COVID-19 

ANA MARIA RIBEIRO 

mil

u lho foi um mês desastroso 
para as empresas de anima-
ção noturna e de alojamen -

to turístico. Por causa da pan-
demia de Covid-19, 62% dos 
bares e discotecas ponderam 
mesmo fechar portas e pedir in-
solvência, perante uma perda 
de faturação acima dos 40%. 

No caso dos negócios de aloja-
mento, o cenário é igualmente 
desolador: 27% das empresas ti-
veram uma taxa de ocupação 
zero; enquanto 20% indicou= 
ocupação máxima de 10%. Estes 
números traduzem-se, para 

MUITAS EMPRESAS 
ADMITEM DESPEDIR 
ATÉ AO FINAL DO ANO 

muitos, numa quebra superior a 
90% na taxa de ocupação face a 
igual período do ano passado. 

Os dados são de um inquérito 
realizado pela Al IRESP - Asso-
ciação de Hotelaria, Restaura-
ção e Similares de Portugal en-
tre 31 de julho e 3 de agosto, e 
antecipa a destruição de muitos 
postos de trabalho até ao final 
deste ano. Em julho, mais de 
16% das empresas de animação 
noturna não conseguiram pa-
gar salários e 14% só pagaram  

parcialmente o ordenado aos 
seus funcionários. Perante a si - 
tuação, 16% admitem já ter efe-
tuado despedimentos desde o 
início da pandeníia e mais de 
30% assumem que não vão 
manter todos os postos de tra-

  

balho até dezembro. No setor do 
alojamento, e dado que muitos 
empresários antecipam um mês 
de agosto fraco, com taxas de 
ocupação na ordem dos 10%, 
cerca de 17% ponderam liqui-
dar contas e fechar portas. • 

Mais de metade dos 
bares ameaçam fechar 
CRISE O  Cerca de 62% das empresas de animação noturna ponderam 
requerer insolvência AGRURA O  Alojamento turístico com quebra de 90% 
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TURISMO 

Hotéis do Algarve voltaram a receber turistas após a fase de desconfinamento com todas as medidas de segurança 

Turistas ingleses 
diminuem 91,1 
QUARENTENA O  Restrições impostas pela pandemia desviaram britânicos 
AGOSTO O  Associação prevê quebras para este mês na ordem dos 50% 
RAFAEL DOMINGUES 

O
número de turistas britâ-
nicos hospedados nos 
hotéis algarvios diminuiu 

91,1 % no mês de julho. Os da-
dos foram revelados pela Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA) e indicam o impacto 
da pandemia de Covid -19 na " 
economia do Algarve. 

Segundo a AHETA, os em-
preendimentos hoteleiros so-
freram urna quebra de 60,2% 
no mês de julho, face a igual pe-
ríodo do ano anterior. Os nú-

  

meros demonstram a quebra 
acentuada do mercado britâni-
co na região, depois de o gover-
no do Reino Unido ter imposto 
quarentena obrigatória de 14 
dias para os turistas que viajas 
sem para Por-
tugal. "A que-
bra acentuada 
já era esperada 
pois a grande 
maioria do mercado britânico 
deixou de vir pelas restrições 
que foram impostas", referiu ao 
CM Elidérico Viegas, presiden-
te da AHETA. 

Em sentido oposto, o mercado 
português foi o que apresentou 
a menor descida (-8,3%) , con-
tribuindo com mais de 60% 
das dormidas totais registadas 
no Algarve. "Se não fosse o 

comporta-
mento favo-
rável do mer-
cado interno, 
o desastre era 

muito maior", assumiu o diri-
gente. Para este mês de agosto, a 
previsão dos empresários é de 
quebras na ordem dos 50% na 
ocupação hoteleira. • 

TURISMO POR TUGUÉS 
REPRESENTO U CERCA 
DE 60% DAS D ORMIDAS 
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Turismo 

Algarve 
com taxa 

de ocupação 
de 33,2% 

EM JULHO 
As unidades de 
alojamento do Algarve 
registaram uma taxa 
de ocupação global 
média/quarto de 33,2% 
no mês de julho, 
um valor 60,2% abaixo 
do registado em igual 
período de 2019. Os 
dados foram divulgados 
ontem pela AHETA -
Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve, 
que revela que o 
mercado britânico foi 
o que mais contribuiu 
para a descida (-91,1%), 
seguido pelos mercados 
irlandês (-91%), alemão 
(-58,9%) e holandês 
(-67,3%). 

MERCADO BRITÂNICO 
Do lado contrário, 
destaque para o 
mercado nacional, 
que foi o que•apresentou 
a menor descida (-8,3%), 
tendo representado 
61,1 % do total das 
dormidas. A AHETA diz 
ainda que cerca de 22% 
das camas classificadas 
permaneceram 
encerradas, pelo 
que a percentagem 
de empreendimentos 
que ainda não reabriram 
é bastante superior. 

VOLUME DE VENDAS 
Já o volume de vendas 
apresentou uma descida 
de 66% face ao mesmo 
mês do ano anterior. 
Em valores acumulados, 
a ocupação por cama 
regista uma descida 
medida de 62,9% desde 
janeiro, e o volume 
de vendas uma quebra 
de 61,8%. 
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Avião sobrevoa 
praias e assusta 
banhistas 

ALGARVE Um avião A380 da 
companhia aérea Hi Fly sobre-
voou ontem a baixa altitude as 
praias de Albufeira e de Vila-
moura, no Algarve, e assustou 
os banhistas presentes, que cor-
reram com receio da proximi-
dade do aparelho. O percurso 
do avião teve início pelas 14h30, 
em Beja, no Alentejo, e seguiu 
para o Algarve, na zona de Albu-
feira e Vilamoura. 
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Ocupação 
hoteleira no 
Algarve com 
quebra de 60% 

TURISMO  A ocupação ho-
teleira, em julho, no Algar-
ve registou uma quebra de 
60,2% face ao mesmo mês 
do ano passado, tendo sido 
registada uma ocupação 
global média por quarto de 
33,2%. Segundo a Associa-
ção de Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos doAl-
garve, o mercado britâni-
co foi o que mais contri-
buiu para a descida, com 
uma quebra de 91,1%. Se-
guiram-se o irlandês, o ale-
mão e o holandês. 
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TURISMO 
ALGARVE COM 
QUEBRA DE 60% 

Aocupação hoteleira em ju-
lho noAlgaive registouuma 
quebra de 60,2% face ao 
mesmo mês do ano passa-
do, tendo sido registada 
urna ocupação global mé-
dia por quarto de 33,2%, diz 
a AHETA. O mercado bri-
tânico foi o que mais contai-
buiu para a descida. ei 
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INESQUECIVEIS 
PELAS PRAIAS 
DE SINES A SAGRES 
Sim, fizemos mesmo todos estes quilómetros. E foi fantástico. Fomos de cabo 
a cabo, pelo Alentejo e até ao Algarve. Descansámos nas areias quentes, 
fizemos boas caminhadas, comemos bem e encontrámos os melhores locais 
para dormir. Experimentámos vinhos, cerveja e medronho, vimos as novidades 
de Milfontes e falámos com artesãos, agricultores e pescadores. 
Para si, temos 20 páginas de boa vida... em segurança. 
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Um carro e o mar sempre à 
nossa direita: as estradas 
do cabo de Sines ao cabo 
Sardão são um privilégio 
de vistas sobre o mar, a 
paisagem alentejana e até o 
rio Mira. Urna viagem com 
espaço para dormir em 
alojamentos bonitos, 
comer bem, fazer 
caminhadas e, sobretudo, 
descansar no areal. 

Por  Catarina Moura 

DO CABO DE SINES... 

D4 
...AO CABO SARDÃO 

o 
CASTELO DE SINES 

A viagem pela estrada tera o 

mar como referência e nada 

melhor que observá-lo primei-

ro de forma estratégica. Sines 

tem muitos séculos de história 

e desde o séc. XV que observa 

o mar e se defende com o seu 

castelo. Além da vista privile-

giada, pode ser também o ini-

cio de uma caminhada no pa-

redão alto à beira-mar, onde 

muitos descansam em conver 

sas depois da pescaria.A via-

gem a pé acaba rápido, no ele 

vador dos Penedos da índia, 

que faz uma espécie de ligação 

estética entre o lado industrial 

dos portos e das casas tradi-

cionais, com uma vista-maravi-

lha a qualquer hora do dia. 

Se quisermos almoçar já, seria  

boa política passar no Beici-

nho, mas façamo-nos à estra-

da para que a refeição seja 

com vista para o mar. 

ARTE E SAL 
Seguimos pela EN 120, pano-

râmica que deixa qualquer 

condutor com saudades de 

estar no lugar do pendura. Há 

que não se distrair com a pai-

sagem na hora de apanhar a 

M1109 que passa entre a 

central termoelétrica e o mar. 

O sinal de que está num bom 

caminho aparece assim que 

se veem as bancas pejadas de 

boias, chapéus de sol, toalhas 

de banho e outra parafernália 

que nem sabia que ia precisar 

para entrar na praia. 

Pouco depois chega ao Arte 

3 

e Sal, um dos restaurantes de 

peixe à borda da estrada, um 

dos que tem fama e deixa o 

cliente tirar proveito. O servi-

ço de vinhos não é descurado 

e não se escusam à carne, 

embora o peixe grelhado e a 

açorda de camarão e ovas 

sejam imperativos. E na tarde 

que se segue será preciso que 

o peixe puxe carroça. 

o 
TRILHO ENTRE 
A OLIVEIRINHA 
E O BURRINHO 

Seguindo pela o, ,dia estrada 

passam-se algumas praias es-

paçosas e com bons acessos. 

Paramos o carro, sobre a praia 

da Oliveirinha, depois desvio 

na estrada principal. Estamos 

sobre uma zona escarpada, 

quando sobre o mar, com todo 

o tipo de plantas rasteiras au-

tóctones à nossa volta. A pé, 

pelo trilho marcado no chão, 

são menos de dois quilóme-

tros, menos de meia hora, 

sempre com a falésia muito 

recortada e as grandes rochas 

a emergirem do mar. Descer  

para estas praias pequenas 

(ficam sem areal na maré 

cheia) pode ser perigoso para 

quem não conhece o caminho, 

mas este trilho não oferece 

resistência de maior. 

o 
PRAIA DE 
PORTO COVO 

Reservamos os banhos no 

mar para Porto Covo. Do 

Burrinho à vila são menos 

de 10 minutos de carro e 

entretanto deixamos para 

trás areais que dariam óti-

mas paragens - o da Samo-

queira, onde as rochas en-

quadram os mergulhos, a 

praia de Porto Covinho, pe-

quena quando comparada 

com o nosso destino, e a O 

9,5  km 
Diz-se que o 

mar em São 

Torpes é 

quente devido 

à central 

termoelétrica 

que deve 

fechar antes 

de 2023 

1,3  km 
Para registo 

fotográfico, 

a costa 

recortada da 

Oliveirin ha 

é obrigatória 
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1. Uma fortaleza virada para o mar  P 
CASTELO DE SINES 

OU  ikki 

2. Peixe fresco com vista 

ARTE E SAL 40. 

3. Trilho da praia da 
Oliveirinha ao Burrinho 

4. Praia de Porto Covo 

5. Zé Inácio 

6. Uma escola onde se dorme 
CABEÇA DA CABRA 

7. Vista para a Ilha encantada 

ILHA DO PESSEGUEIRO 

8. Porto das Barcas 
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14. Um requeijão que parece manteiga 

QUEIJARIA DO MIRA (ODEMIRA) 
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15. Uma grande vista 

CABO SARDÃO 
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O 

O naturista do Salto. Chega-

mos à praia que dá nome à 

vila e a que também se cha-

ma Praia Grande - aqui difi-

cilmente entrará em incum-

primento quanto ao distan-

ciamento social. 

ZE INÁCIO 
Assistir ao pôr do sol já ne, 

centro é um bom plano. 

Seguimos especificamente 

para a falésia perto da pe-

quena praia dos Buizinhos, 

o cenário não vai desiludir. 

Tentamos que a refeição não 

lhe fique atrás. Zé Inácio, o 

restaurante, está no centro 

da vila há cerca de 50 anos. 

Quem tem a mão para a cozi-

nha é a filha do fundador da 

casa. São especialidades os 

mariscos - como as amêijoas 

à Bulhão Pato - e o choco 

frito, bem estaladiço. Guarda-

mos vontade para as sobre-

mesas porque são caseiras 

e boas. Riscamos da lista 

de objetivos para a viagem 

as migas doces. 

o 
CABEÇA DA CABRA 

Nos andares sobre o restau-

rante, Zé Inácio tem uma resi-

dencial, mas não é aí que va-

mos para passar a noite. Saí-

mos do centro da outrora vila 

piscatória - hoje entregue ao 

turismo faca chuva ou faça sol 

- para chegar a uma povoação 

a poucos minutos. Cabeça da  

Cabra é o nome desse lugar e 

deste alojamento. No edifício 

ainda está escrito Escola Pri-

mária nas letras inconfundí-

veis da arquitetura do Estado 

Novo. O edifício foi recuperado 

pela engenheira Maria Santos, 

que vive por ali (pode estar a 

caminho do seu surt) com a 

Lucky, cachorra pequena e 

simpática (especialmente 

ao pequeno-almoço, quando 

tenta receber benefícios). 

Os quartos são minimalistas 

e há que tirar tempo para a 

contemplação que o sítio 

pede, sobretudo nas iconicas 

arcadas, mais bonitas à luz 

do fim do dia. 

ILHA DO PESSEGUEIRO 
Na Cabeça de Cabra empres 

tam bicicletas para uma volt, 

até à Ilha do Pessegueiro. O 

caminho é de areia (com exc 

çâo do cruzamento com a Ef 

umas vezes compacta, outras 

tão solta que nos vemos obri-

  

gados a desistir do selim e an-

dar com a máquina pela mão 

como peões ajuizados. À che-

gada, a vista para a ilha mági-

ca como sempre, não admira 

que tenha inspirado poetas.À 

esquerda está o forte, à direita 

a descida para a praia, atrás de 

nós, a esplanada Ilha, com as 

suas imperiais. Um momento 

para decisões. 

o 
PORTO DAS BARCAS 

De volta ao carro, o Porto 

das Barcas fica a cerca de 

20 minutos para sul. É o 

maior porto de pesca do 

concelho de Odemira e, 

antes do almoço, ainda tem 

alguma agitação com as 

chegadas do mar. Ao cimo 

da rampa está o famoso 

restaurante e wine bar Porto 

das Barcas, que mais recen-

temente abriu um bar com 

refeições mais leves, 

cocktails e hambúrgueres 

em mesas sob pérgulas. 

16  km 
A praia da 

Samoqueira 

tem três 

pequenas 

baías 

18  km 
Porto Covo tem 

um porto de 

pesca ativo 

(também com 

barcos de 

recreio) 

231a11 

A vista para 

a ilha do 

Pessegueiro, 

destino de 

passeios 

de barco 

32  kIll 

Praia do 

Malhão, 

naturista na 

zona norte 

35  km 
Vila Nova de 

Milfontes tem 

restaurantes 

com fama, 

como a Tasca 

do Celso 

.44.• 

.•••••••• 

:••• 

4,4 

00 • 

o 
PRAIA DAS FURNAS 

Passamos o centro de Vila 

Nova de Milfontes e segui-

mos pela Nacional 393 que 

nos leva a atravessar o rio 

Mira. Não engarrafando o 

trânsito, vale a pena abran-

dar na ponte para notar, à 

direita, a vista sobre a foz e 

o areal que se prolonga da 

praia de rio à frente de mar. 

Chama-se das furnas por 

causa das pequenas grutas 

nas rochas, motivo para um 

passeio pela areia. Por aqui 

há empresas que alugam 

pranchas para fazer stand-up 

paddle no Mira, canoagem 

ou apenas uma volta num 

barco de recreio. Os locais 

orgulham-se de ter aqui a 

eleita como das melhores 

praias fluviais no concurso 

das 7 Maravilhas de Portu-

gal e a verdade é que assim 

é fácil: os críticos das praias 

fluviais podem dar a volta à 

praia e ir mergulhar nas on-

das - bom remédio. 
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00 
MONTE 
DO ZAMBUJEIRO 

Milfontes é sítio de parques 
de campismo (no centro da 
vila ou nos arredores) e por-
tanto de proximidade com a 

natureza. Escolhemos, no 
entanto, apreciar a natureza 

- em especial as curvas do 

Mira - do alto. O alojamento 
Monte do Zambujeiro é uma 

boa opção para isso. A pisci-
na não é uma das modernas 
"infinitas", mas a vista sobre 
olado mais interior da costa 
vicentina é deslumbrante. O 

alojamento está dividido 
entre pequenas casas onde 
cabe toda a família ou os 

quartos do edifício Casa da 

Charca e há espaços com ca-

mas de rede e uma cozinha 

exterior para churrascos, 

faça frio ou faça sol. 

00 
PRAIA DO ALMOGRAVE 

Voltando à EN o caminho até 

ao Almograve é rápido, com a 

k". 

classe da tipica paisagem e 

das ocasionais povoações. No 

Almograve a vida pacata está 
em boa parte entregue aos 
alojamentos locais (há tam-

bém uma Pousada da Juven-

tude). Não surpreende por-

que a poucos passos há um 
cluster de praias pequenas e 

bem encaixadas entre roche-

dos, com ótimos acessos.A 
mais larga será mesmo a 

praia do Almograve, a sul da 

praia de Nossa Senhora e da 

praia da Foz dos Ouriços. 

00 
LAPA DE POMBAS 

Pouco depois do parque de 

estacionamento termina o 

alcatrão e começa a areia, 
no caminho para sul pela 
arriba, em direção a Lapa de 
Pombas. Faz parte de um 
dos trilhos da costa alente-
jana, mas poucos são os que 
fazem estes 30 minutos de 

caminho a pé para chegar a 

um porto de pesca antigo e 
rústico, feito de laredo, 

como se chama na zona às 
áreas costeiras de pedras 
roladas. Com sorte, encon-

tra-se aí algum pescador 

mais desportista que profis-
sional ou um pequeno grupo 

em churrascos nas grelhas 

das barracas que faziam o 
apoio de pesca. O regresso 

ao Almograve faz-se pelo 
mesmo caminho sem sobras 

entre o mar lá em baixo e 

umas dunas que nos fazem 
pensar que este troço é de 

outro planeta. 

espaço enche facilmente. Há 
pratos que são a referência, 

como as cataplanas de peixe 

e marisco ou as mascadas. 

Mesmo ao lado, está o tam-
bém recomendável Josué. 

00 
QUEIJARIA DO MIRA 

Oportunidades para comer 
bom pão por aqui há muitas, 

estão normalmente ao virar 
da esquina. Do queijo não se 
pode dizer exatamente a 

mesma coisa. É por isso que 

fazemos um desvio na linha 
reta que nos levaria direitos 

ao Cabo Sardão, ponto final 

da road trip. A Queijaria do 
Mira, na Rua das Barreiras 

Vermelhas, está meio disfar-

çada de vivenda. Lá dentro 
faz-se bom requeijão de ove-

lha, daquele que se derrete 
na boca - há quem diga que 

parece manteiga - e vende-

-se ainda leite de cabra. Além 

disto há os queijos curados, 

mais amigos de uma viagem 

de regresso a casa. 

00 
CABO SARDÃO 

Até ao cabo Sardão, são 20 

minutos de carro em direção 

ao mar. Passa-se pelo Cavalei-

ro, aldeia junto ao cabo, terra 

de bons percebes e pesca à li-

nha. A vista do cabo sobre o 

mar é, como se espera, de cor-

tar a respiração e a isso se 

adiciona a presença das cego-

nhas-brancas - este é um dos 

seus raros lugares de nidifica-

ção. Falta admirar o farol do 

início do século XX e, antes do 

regresso, esticar as pernas 

numa das estradas da areia 

(e passadiços) da arriba. 

04) 
JOÃO DA LONGUEIRA 

00 A Longueira, à saída do Almo-

 

grave, é praticamente uma 

rua - mas das animadas, 
onde toda a gente se conhe-

ce e se reúne no café no iní-

cio da Rua José António Gon-

çalves. É também por aí que 

ficam os dois moinhos (um 

deles visitável) que lembram 

a ligação da Longueira aos 

cereais. É no fim dessa rua 

que está o João da Longuei-

ra, com peixe e mariscos 

frescos, num espaço comple-

tamente despretensioso. Aqui 

oessencial é o almoço, e há 

quem saiba disso, porque o 
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Garrafeira 
Os vinhos têm a 
mineralidade dada 
pela proximidade do 
mar e o medronho 
carrega muita 
tradição. Mas uma 
garrafeira com 
origem na costa 
alentejana tem de ter 
os sinais da inovação: 
por aqui também se 
faz rum e cerveja. 
Por Catarina Moura 

     

     

 

1 

   

ACAR Ígg)S 
BEE R 

Sacarrabos 
IPA 

e a marta, o 

saca-rabos é um bicho que 

qualquer bom alentejano do 

Sudoeste sabe identificar. Dá 

nome (e cara) à cerveja artesa-

nal nascida em Sines, pelo 

casal Carlos e Paula, e que lá 

mantém uma taproom com 

vista para o mar (este verão 

abriram também uma casa 

em Lisboa). Entre Double IPA, 

Lager, ou uma Belgian Dark 

Strong Ale  ,  talvez seja melhor 

começar a travar conhecimen-

to com as Sacarrabos através 

da sua IPA, mais leve e com 

ligeiro amargor. 
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Zona 
MEDRONHO 
A ANTIGA  escola pri-
mária de Cova da Zorra, 
um edifício salazarista 
perto de São Luís, trans-
formou-se em casa do 
medronho. Cá fora, no re-
creio, foram plantados al-
guns medronheiros, mas 
ainda não são eles que 
dão origem a este desti-
lado típico do Sul do 
País. A Zorra vende-o 
puro (na imagem) e com 
aroma a mel ou limão -
líquidos com tons âmbar 
e ainda fabrica outros 
produtos como sabões 
caseiros com base de 
medronho.  €26,50 

Alvarinho 

VICENTINO 
r'.A COSTA ATLÂNTICO 

Ilha do 
Pessegueiro 
RUM 
RECLAMA  o título de 
primeiro rum a ser produ-
zido em Portugal conti-
nental (não esquecer os 
da Madeira) e pertence 
à empresa Black Pig, que 
também destila gins e 
trabalha com botânicos 
do montado e da costa 
alentejana. Este rum é 
adoçado apenas pela 
polpa de pêssego, inten-
so e com aromas "es-
peciados". 
€17,90 

Cortes de Cima 
DOIS TERROIRS 2018, 
A ADEGA FICA  no in-
terior, na Vidigueira, em 
Cortes de Cima. Mas as 
vinhas de uvas brancas 
estão perto de Milfon-
tes, na Zambujeira Ve-
lha. Hans e Carde Jor-
gensen, um casal ame-

  

BRANCO 
ricano-dinamarquês, 
chegou nos anos 80 ao 
Alentejo, de veleiro, e 
por aqui ficaram, a jo-
gar com a tradição de 
talhas da Vidigueira e 
criando família. 

O Dois Terroirs é o re-

  

sumo desta história, 
tendo Verdelho e Alva-
rinho da vinha atlânti-
ca e Viognier, dos solos 
da Vidigueira. O resul-
tado são notas de fru-
ta com alguma acidez 
e salgado.  €8,50 

Vicentino 
ALVARINHO, BRANCO 

Quase na fronteira com o Algarve, muito perto 
da Zambujeira do Mar estão as vinhas do Vicenti-

 

no. O homem ao leme é o norueguês Ole Martin, 
que tem uma produção agrícola nesta zona há 30 
anos. O vinho é um projeto mais recente, mas já 
reconhecido. Entre os monocastas há o Alvari-

 

nho, que surpreende pela ligação da casta 
à região dos vinhos verdes. Aqui, a 

1,5 km do mar, ganha um final 
salgado. 

5140,1,0« 

II 

CEBO 
DOIS 

CA 

Herdade 
do cebolal 

CALCÁRIO 2014. TINTO 
A vinha da Herdade do Cebolal está a 

10 km a oeste da praia de Porto Covo e con-

 

tinua a produzir tanto com vinhas recentes, 
quanto com outras com 50 anos. Os solos de 
calcário e xisto vincam a frescura, a acidez e 
a mineralidade que a proximidade ao Atlân-

 

tico fazia adivinhar. Este Calcário 2014, 
tinto, tem Alicante Bouschet, Touriga 

Nacional, Petit Verdot. 
€18,30 
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ri 

como restaurante (com, no máximo 
10 lugares, com marcação no dia 
anterior). Mariana vai ao mercado 
de manhã, traz os melhores produ-
tos da época e, sem anunciar nada 
aos clientes, prepara um jantar sur-
presa. já tem os seus clássicos: a sa-
lada de raia, a de beringela assada 
cheia de sabor, o elegante pato as-
sado com arroz de forno ou os pei-
xes pescados à cana. No fim, prova-
velmente, vai experimentar os me-
lhores sorvetes de Milfontes. 
(€25/pessoa, sem bebidas). 

o 
Natasia  Ocejo, 
mexicana, e 

Tiago Marques, 
português, 

criaram o Paco 
Bigotes 

• 

co desfiada com molho 
de mel  e outro, vegeta-
riano, com cato. O me-
lhor será levar compa-
nhia e pedir os jarros 
de margaritas, uma 
das imagens de marca 
da casa. 

ALENTO 
Tem cerca de um ano, 

mas só agora começa 
a ser conhecido por 

Milfontes. O cozinheiro 
André Silva chefia uma 
equipa jovem que cozi-
nha num forno de le-

nha, para os lados das 
Furnas, perto da Estra-

da Nacional. As refei-

ções inspiram-se nos 

produtos da zona, e 
tanto há confeções 

mais tradicionais (pei-
xes e mariscos grelha-
dos ou ao natural, ou 
torresmos fritos, por 
exemplo) como inspi-

rações estrangeiras. 
Aqui provam-se risotos 
e tataki de atum feitos 

com a matéria-prima 
alentejana. 

p. 

      

o 
A  Casa do 
Lado é um 

alojamento com 
cinco quartos 

duplos 

 

RU 

   

     

     

     

      

      

      

at£ 

Novidades 
em Milfontes 
CASA DO LADO 

O
boca a boca é a melhor pu-
blicidade. Especialmente 
para um jantar misterioso 

em terra de restaurantes tradicio-
nais. Quando Mariana Cafia Malpi-
que começou a cozinhar no turismo 
Casa ao Lado. só o fazia para hós-
pedes, no acolhedor pátio interior 
desta casa renovada no centro de 
Vila Nova de Milfontes. O passa-pa-
lavra fez o seu trabalho e, de repen-
te, Tomás, o irmão que gere o aloja-
mento, começou a receber marca-
ções para jantar de pessoas da zona 
— percebeu que, como no surf que o 
trouxe para aqui, não vale a pena 
desafiar a corrente. Neste momento 
a Casa do Lado funciona também 

4., 

• 

:•,'--- J.:..,. 
PACO BIGOTES 
O Estoril já conhecia esperava, festiva, cheia 
estes tacos  e  agora é de pratos frescos e 
a vez de Milfontes. O picantes e não dispen-

 

Paco Bigotes abriu um sando as receitas tra-

 

restaurante temporário dicionais mexicanas -

 

no hotel Selina (inau- inclui dois tacos cria-

 

gurado o ano passa- dos para este espaço -

 

do). A carta é,  como se um com carne de por-

 

Segredo por décadas, quando 

o Instagram foi lançado esta 

praia começou a figurar em 

alguns feeds. Felizmente, com 

um areal a perder de vista, aqui 

ainda é possível, com alguns 

minutos de caminhada, passar 

o dia sozinho. Aconselha-se 

o para-vento. 

Três praias 
desertas 

em Melides 

Apesar do parque de campismo 

próximo, esta praia (que cola 

com a Aberta Nova), tem um 

areal tão extenso que a distân-
cia de segurança não será um 

problema. As arribas fósseis 

impressionam, mas não tanto 

quanto a cor do mar. 

Ao lado da praia de Melides (a 
mais concorrida, se excluirmos 

a praia de Santo André) fica 
esta praia da Vigia. Para lá che-

 

gar tem de fazer uma estrada 
de cinco quilómetros, parte dos 

quais em terra batida, mas 
depois encontra a última praia 

selvagem da região. 
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A minha 
cerâmica 
identifica-

 

-se com o 
Alentejo, 
mas não 
com uma 
zona 
específica. 
Criei uma 
pintura 
baseada na 
biodiversi-

 

dade de 
Odemira 

 
 

 

Em 
Odemira 
consegui-
mos ter 
muita 
variedade -
do artesão 
que ainda 
faz cestos 
de vime 
exatamente 
como 
aprendeu, 
até à 
joalharia 
contempo-
rânea 

o 
Inês Viana 

Tem 44 anos e trabalha 
o barro desde que saiu 
da escola. No seu ateliê. 
em Boavista dos Pinhei-

 

ros. produz as peças 
que vende em lojas 

da 
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1 

ODEMIRA  é terra de gente 
criativa. Dos artesãos mais tra-
dicionais aos mais inovadores, 
a CACO é a associação dos ar-
tesãos da Região. Em 2018 
abriram uma loja no centro de 
Odemira, onde se vendem os 
trabalhos dos associados e, nas 
oficinas da Associação e dos 
próprios artesãos organizam-
-se workshops de olaria, tece-
lagem, joalharia para que estas 
artes não sejam só para turista 
ver, mas também para fazer. 
À frente da CACO está uma 
mulher oleira: Inês Viana. 

Como se tornou Oleira? 
Era uma paixão de criança. Na 
terceira classe, a professora 
levou um bocado de barro para 
trabalharmos na aula, cheguei a 
casa e disse à minha mãe que, 
quando fosse grande, ia traba-
lhar no barro. No 12º ano houve 
um curso de Olaria no centro de 
emprego e claro que me inscrevi. 

Como chegou às suas peças, 
bastante diferentes do barro 
tradicional de Odemira? 

As minhas bases de cerâmica 
são da olaria tradicional de 
Odemira - as peças nuas, cha-
cotadas, cozidas a forno de le-
nha, bilhas de água utilitárias (a 
quarta, a meia quarta, a infusa, 
o piporro, o barril). Quando co-
mecei apercebi-me de que não 
conseguia sobreviver economi-
camente só com essas peças. 

Como descreve as suas peças? 
Tentei juntar o que se fazia tra-
dicionalmente aqui com o que 
se faz em todo o Alentejo: o tra-

  

balho da pasta vermelha reves-
tida a barro branco e pintado. É 
uma cerâmica que se identifica 
com o Alentejo mas não com 
uma zona específica. Criei uma 
pintura baseada na biodiversi-
dade do concelho de Odemira. 
É uma cerâmica cheia de cores, 
com as galinhas, os peixes, as 
plantas, imagens abstratas. 

Que diferentes tipos de 
artesanato há em Odemira? 
Conseguimos ter muita varieda-
de - do artesão que ainda faz  

cestos de vime exatamente 
como aprendeu, até à joalharia 
contemporânea. Temos tecela-
gem variada - a Helena Loer-
mans agora está a fazer um tra-
balho muito interessante sobre 
telas de pintores; há carpintaria 
ou "as prendas do mar" do Mi-
guel Veiga, que aproveita as coi-
sas que encontra na costa para 
fazer objetos muito interessantes. 

Têm inclusive o projeto 
PESCARTE, certo? 
Desse projeto surgiu uma série 
de peças feitas com os mate-
riais que os pescadores utili-
zam atualmente, porque aca-
baram por substituir muitas 
fibras naturais por plástico. Foi 
feito esse levantamento nas 
zonas piscatórias por antropó-
logos e designers idealizaram 
os trabalhos (sacos de rede, 
malas, gorros) que os artesãos 
concretizaram. Os cestos, por 
exemplo, foram inspirados na-
queles que os próprios pesca-
dores fazem com desperdícios 
que têm para a apanha do 
marisco ou para o peixe. 

...Inês 
Viana 

Com a olaria na cabeça desde miúda, em adulta 
transformou o que era tradicional: as suas peças 
são autorais. Inês Viana é também a presidente 

da associação de artesãos CACO. 
Por Catarina Moura 
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Não há nada mais secreto 
que o verão dos 
portugueses. As praias são 
secretas, mas é um drama 
lá estender Unia toalha, as 
tascas são confidenciais, 
mas não se consegue vaga 
e é sigiloso o local do 
desembarque do peixe 
fresco, mas não resta uma 
escama. Fomos erii busca 
dos segredos que restam 
- os [liais verdadeiros. 
Por Paulo Barriga 

55.11505,,,S.n. 

...411115. 

• -s; 
• 

.44 ✓ 
fir 

o 
SAGRES 

Chegue-se com apetite a Sa-
gres. E procure-se onde almo 
çar. A primeira tentação será 
aportar nalguma de entre as 
dezenas de esplanadas que 
por ali se podem encontrar. 
São giras, todas elas, mas na, 
é lá que os locais se assentai 
à mesa. Qual é então o segre 

do? As pessoas, já se disse. 
E, perguntando às pessoas, 
não será de estranhar que 
possam ser fornecidas as 
preciosas indicações que 
vão dar ao porto de pesca.  

• 
I „ 

o 

PORTO DE PESCA 
Aqui está o edifício da lota, 
sobre o qual se acha o res-
taurante A Sereia. Só o nome 
é pura poesia, mas verdadei-
ramente homérico é saber 
que o peixinho que crepita 
nas brasas foi acabado de 
desenredar. Não é de rima 
rica, o espaço do restauran-

te. Pelo contrário. O chão vi-
drado e as janelas de alumí-
nio produzem a tal acústica 
onde se pode desejar tudo 
menos ter uma família de 
espanhóis por perto. Mas,  

mesmo que isso aconteça, o 
espetáculo em contínuo da 
chegada das traineiras, do 
alar das artes da pesca, do 
desembarque, do regateio 
supera em muito toda e 
qualquer provação sonora. 

VILA DO BISPO 
Agora ainda estamos no con-
celho de Vila do Bispo. Há 
por aqui mais de três deze-
nas de praias a descobrir, 
pois há, e já se sabe que o 
melhor mapa para lá chegar 
é o sentimental. É arriscar 
pelos estradões de macada-
me e... perguntar. E, no fundo 
de um penhasco ou para lá 
de uma duna, surgirá a Ponta 
Ruiva, o Castelejo, a Barriga, 
o Mirouço ou a Manteiga. 

o 
PEDRALVA 

As praias da região dão no-
mes a cada uma das casas 

agora recuperadas na Pedral-
va para turismo de habitação 
em espaço rural. Na viragem 

7,7  km 
A Ponta Ruiva, 
apesar de 

procurada 
para o surf, é 

uma praia sem 
marca humana 

15 km 
Em Vila 

do Bispo, o 
mercado é rico 

em marisco 

mas também 

em pão e mel 

25  km 
Junto à Aldeia 

da Pedralva há 

uma pizza ria, 

a Pizza Pazza, 

que é 
imperdível  

do século, esta era uma 
aldeia-fantasma. Contavam-
-se pelos dedos das mãos os 
habitantes que lá persistiam. 
Depois, chegou um casal. 
Ela, alemã. Ele, como bom 
italiano, fez-se pizeiro. O res-

taurante ainda lá está. Cha-
ma-se Pizza Pazza. Embora 
se possa, não fica bem dizer 
que estas são as melhores 
pizas do mundo. Até porque 
Pedralva não é deste mundo. 

0 
COSANOSTRA 

A Pedralva é de um mundo 

em perfeita desagregação, 
como o mundo dos agricul-
tores e dos pescadores. Um 
mundo que anualmente, a 

29 de agosto, purifica as al-
faias agrícolas e os animais 
num banho de mar que di-
zem ser santo porque, nesse 
preciso dia, a água oceânica 

fica benta em lembrança da 

degola de São João Batista. 

Esta é, por certo, a melhor 

ocasião para perceber e co-
nhecer esta gente que há 
milénios se dedica a "lavrar 
o mar", para utilizar uma 
expressão da cooperativa 
cultural local, a Cosanostra 

(www. lavraroma r. pt). 

o 
MERCADO DE 
VILA DO BISPO 

Quaiiiio as puolicacoes inter-
nacionais de viagens escre-
vem que a Costa Vicentina 

é das mais preservadas da 

Europa, o que estão a pu- O 

o 

rj 1 

• 

, • 
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Destaque 

O blicitar é esta simbiose 

perfeita entre as coisas da 

terra e do mar. Basta ir ao 

Mercado Municipal de Vila do 

Bispo para perceber o alcance 

de tal união. De facto. O espa-

ço é ínfimo, coisa para cinco 

ou seis bancas, mas indescri-

tivelmente fecundo em horta-

liças e méis e mariscos e pei-

xes e pães e linguiças e tudo 

o que faça perder a cabeça. 

CARRAPATEIRA 
Todos os dias, por volta das 

10h da manha, o peixe fres-

co chega à Carrapateira. O 

momento é pavloviano. Uma 

sirene semelhante àquelas 

que anunciam as tragédias 

no mar dá o alerta. Não há 

como não salivar. A Carrapa-

teira é a aldeia-síntese des-

te mundo onde a terra e o 

mar se confundem. 

o 
MUSEU DO MAR 
E DA TERRA 

Ha peio menos um milénio, 

tendo como boas as infor-

mações do Museu do Mar 

e da Terra, que há registo 

de comunidades piscatórias 

neste local. Indícios que 

estão espalhados pelas falé-

sias e pelas dunas e que 

agora podem ser recupera-

dos através de sinalética 

própria que o museu 

dispersou pelo território. 

o 
ZIMBREIRINHA 

Hoje, o sargo e os perceves 

são as estrelas da compa-

nhia. Em tempos, foi a 

baleia. É quase impossível 

imaginar tal faina tendo por 

sugestão as frágeis embar-

cações e os precários portos 

palafitas tradicionais, como 

é o caso da Zimbreirinha, 

que fica entalado nas 

rochas, entre as praias do 
Amado e da Bordeira. Estão 

a servir de inspiração para 

um novo projeto de turismo  

de habitação na Carrapatei-

ra. as cabanas de cana e 

colmo dos velhos pescado-

res/agricultores. 

00 
RESTAURANTE 
O CATO 

São os novos, os que são de 

cá e regressaram e os que 

são de fora e ficaram, que 

estão a reavivar estas como 

nidades únicas. E o curioso 

é que os modernos habitan-

tes do Sudoeste estão, de 

facto, a reassumir as práti-

cas locais ancestrais. Diogo 

Vasconcelos, que é filho do 

realizador de cinema Antó-

nio-Pedro, chegou há 20 

anos, dedicou-se à agricul-
tura e à venda de cabazes 

hortícolas, às conservas, à 

hotelaria e à pesca. Sempre 

que lhe encomendam, faz 

refeições em que usa em 

exclusivo os seus produtos. 

dE5 

S/ILE 

É no restaurante O Cato, 

na Carrapateira. 

00 
PASSEIOS A CAVALO 

Nélson Inácio faz passeios a 

cavalo ao põr do sol, através 

da Carrapateira Extreme 

Tours, que é a melhor forma, 

diz ele, de as pessoas perce-

berem como aqui o campo 

e o mar são apenas uma e 

a mesmíssima coisa. 

Of) 
CAFE OS BORRALHOS 

João Mariano, fotógrafo de 

Aljezur, tem captado nas 

últimas duas décadas este 

pedaço de costa a que cham 

o seu "laboratório sentimen-

tal". Escusado será 

dizer que os seus reagentes 

são as pessoas e que os seus 

produtos de reação são ál-

buns fotográficos, exposi-

ções, museus que fixam est  

tal forma invulgar de viver a 

terra e o mar, em simultâneo. 

Guerreiros do Mar é, talvez, a 

obra fundamental do fotógra-

fo ou, pelo menos, aquela em 

que melhor se evidencia a 

epopeia do habitante sudoes-

tino. Trata-se de um docu-

mentário visual sobre a apa-

nha dos perceves, esse bicho 

impregnado de mar que cres-

ce agarrado às rochas como 

as ervas crescem no hortejo. 

Já agora: o difícil é comer 

maus percebes nesta região, 

mas uma petiscada no café 

Os Borralhos, junto ao mer-

cado de Aljezur, nunca será 

de recusar. 

Oê 
ROGIL 

Aljezur é um concelho, todo 

ele, irrecusável. Diz-se que 

a batata-doce é do melhor. 

No Rogil até há uni museu-

-restaurante dedicado à dita 

cuja. O pão, que é meio irma-

nado com o alentejano, anda 

nas bocas do mundo (no Ro-

gil, onde mais poderia ser, 

"á 4 

• W..'•••.-
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13. Museu-restaurante 
dedicado à batata-doce 
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11. Passeios a cavalo 
ao pôr do sol 

CARRAPATEIRA 

3. Mercado Municipal 

VILA DO BISPO 

17. Portinho 
da Zambujeira do Mar 

também há uma boutique-

 

-museu do pão). km 
Para honrar 

00 a sua pesca, 
MERCEARIA a Carrapateira 
DA IGREJA NOVA tem o Museu 

O medronho, que cresce do Mar e da 
com a aspereza necessária Terra 
nas serras de Monchique e 
do Espinhaço de Cão é aqui-

 

lo que é. E até a manteiga 
de amendoim, que ali cha-

 

mam alcagoita, é impressio-

 

nante. Quem tem boca vai 
a Roma e também vai dar - 50  km 
à Mercearia da Igreja Nova, Em Aljezur, a a descoberta em roda livre, 
em Aljezur, que está na famí- Mercearia da através das comunidades fo-

 

lia Bago de Uva vai para um Igreja Nova cais, procurando as pessoas. 
século. E se aí não houver tem à venda Com sorte, não deixará de 
tudo isto e inclusivamente, a alcagoita encalhar na Oficina do Bar-

 

bem cedinho pela manhã, da região ro, no Brejão, onde Rita Mo-

 

pão dos Casais da Serra, rais exibe as suas obras e 
enfim... alguém saberá indi- sonhos. Ou de se confrontar 
car os caminhos certos. com uma navalheira sobredi-

 

vina no café da Adélia, no 
00 Cavaleiro. Foi lá que Xavier 
DE ARRIFANA Oliveira, filósofo, filho de ta-

 

A ODECEIXE -  56  km roleiro, produtor de batata-

 

É uma descoberta incessan- Se em Aljezur -doce e especialista em pós-

 

te, esta orla costeira entre a batata-doce -marxismo, teorizou: toda 
os cabos de São Vicente e manda, no esta costa é deslumbrante, 
Sardão. Fazer férias aqui, em Rogil o pão mas nenhum carreiro é mais 
tempos de pandemia global, é rei e tem arrebatador do que este 
é mais ou menos como a pes- um museu pedacinho que vai do cabo 
cada: antes de ser já o era. Sardão até à praia do Tonel. 
Sem a pressão do turismo Mas esta, fica só cá para 
massivo, o distanciamento nós. Que ninguém nos ouve. 
social é a prática comum 
num destino de verão onde 00 
o confinamento sempre exis- ZAMBUJEIRA 
tiu e que é, aliás, a sua pró- 66  km Por estas bandas há quem 
pria razão de ser, o seu ADN. Odeceixe é das afirme que tudo é uma ques-

 

Mesmo nas praias com maior praias com tão de ouvido. De escutar. 
procura, como a Arrifana, mais procura E que, lá no fundo, até é a 
Monte Clérigo, Amoreira e da zona - se sua voz peculiar que faz des-

 

Odeceixe, é sempre a nature- gosta de fotos te mar qualquer coisa de ir-

 

za que se impõe, nunca a sabe porquê repetível: o tal marulhar que 
multidão. tanto ressoa aos gritos entre 

as lajes de xisto como den-

 

00 tro da concha de um búzio. 
BR EJAO Por falar nisso, não há como 

Há associações no território 89  km resistir a uma boa feijoada 
que podem ajudar nesta bus- Entre os deles, de búzios, e não há 
ca, como a Rota Vicentina petiscos quem as faça mais sabor°-

 

, para as questões de ativida- da Barca sas do que as cozinheiras 
`i des na natureza, ou a Casas Tranquitanas, dos restaurantes O Sacas 

Brancas, em termos de alo- destaque para e A Barca Tranquitanas, 
;,`,,,,: jamento. Mas o grande se- os percebes ambos no porto de pesca 
,'<,_ gredo desta região é mesmo da Zambujeira do Mar. 

00 

' 

c;" 

• 
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ENTREVISTA 

ANTÓNIO FERREIRA 

A
ntónio Ferreira era pu-
blicitário, vivia em São 
João do Estoril e não 
imaginava mudar-se. 

Um problema de saúde fê-lo des-
cobrir os encantos da Costa Vicen-
tina. Em 2016, foi um dos mento-
res da Aldeia da Pedralva (ver tex-
to ao lado). Hoje, está empenhado 
em criar a primeira aldeia onde 
convivam o cowork de nómadas 
digitais e o surf. 

Porque é que um publicitário de 
sucesso vira costas a Lisboa e se 
fixa na Costa Vicentina? 
O trabalho publicitário [trabalhou 
na Young & Rubicam, 1. Walter 
Thompson e MKT/Central de Co-
municação] é muito desafiante. 
Ficamos viciados em desenvolver 
a melhor estratégia para esvaziar 
o próximo armazém de carros ou 
de cosméticos. Pomos as pessoas 
numa máquina de consumo e aca-
bamos consumidos pelo tempo. 
Quatro dias depois de uma dor de 
cabeça que teimava em ficar, 
recebi um diagnóstico de uma 
trombose discreta. Nesse dia levei 
à letra o slogan do meu primeiro 
cliente — "Vá para fora cá dentro" 
— e rumei com a família para a 
Costa Vicentina. 
Apesar de ocupar boa parte da 
orla costeira portuguesa, o terri-
tório do Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicen-
tina convive com o problema do 
despovoamento. Como mudar? 
Primeiro temos de ter pessoas. 
Depois, se tivermos turismo será 
ótimo. Neste território, o repovoa-
mento tem de se focar no core tar-
get 25-35 anos. No futuro, grande 
parte desta faixa etária trabalhará 
remotamente. Um ambiente ligado 
à natureza e ao surf é um escritó-

 

Vamos criar 
uma aldeia 

cowork & surf 
Não tem dúvidas de que o melhor 

ativo económico da Costa Vicentina 
é a natureza, como não hesita em 

condenar o caravanismo selvagem. 
Que planos tem para esta região? 

Por Paulo Barriga 

1 
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rio perfeito. Alheios a preocupa-
ções de assistência médica, que 
é um ponto fraco deste território, 
este target é o mais adequado para 
habitar a Costa Vicentina. 
Há a ideia de que o melhor que a 
região tem para "vender" são as 
pessoas, as suas tradições, a sua 
maneira de lidar em simultâneo 
com as coisas da terra e do mar... 
O saudosismo da aldeia com velhi-
nhos sentados no banco do jardim 
não vai ser o futuro deste territó-
rio. O repovoamento será feito 
por gerações de nómadas digitais, 
numa dinâmica de chegadas e 
partidas. Vamos passar a viver 
com um novo conceito: o habitan-
te-viajante. 
As entidades oficiais estão a pre-
servar uma das zonas costeiras 
menos pressionadas da Europa? 
A gestão do Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicenti-
na é negligente e criminosa. Aqui 
vivemos com uma praga assusta-
dora de caravanismo selvagem 
com centenas de pessoas a dormi-
rem nos estacionamentos das 
praias e hectares de estufas e ca-
sas-contentor para albergar traba-
lhadores precários. Passo muitas 
vezes férias em Parques Naturais. 
E nunca é isto que temos aqui. 
Quais são os problemas que 
mais afetam esta região? 
Os territórios de baixa densidade 
são sempre difíceis de gerir. Densi-
dades populacionais baixas geram 
obstáculos sociais e económicos. É 
difícil atrair e estabelecer famílias, 
médicos ou veterinários. Como 
em tudo, o problema gera quase 
sempre a oportunidade. É preciso 
envolver o Governo central, a 
CCDR e os municípios numa estra-
tégia de repovoamento a 10 anos. 
E quais são as maiores virtudes? 

8m. 

O ativo económico chamado natu-
reza — nas versões Parque Natural, 
turismo de natureza, produtos en-
dógenos, mar, investigação... 
Atualmente tem em marcha 
na aldeia da Carrapateira um 
projeto a que dá o nome 
Cabanas. De que se trata? 
Cabanas é um dos produtos de alo-
jamento de um projeto maior que 
estou a começar a desenvolver na 
Carrapateira. Acho sempre que é 
preciso uma visão macro para se 
conseguir desenvolver e alinhar 
projetos. No caso da Carrapateira, a 
minha visão é construir, em termos 
de produto, a primeira aldeia 
CoWork & Surf. Explorar o novo 
segmento daquilo a que chamo 
o habitante-viajante. Não sei se 
são habitantes temporários ou 
viajantes-turistas. Sei que trabalham 
remotamente e que podem estar 
longas temporadas num mesmo 
local. Espero trabalhar com a 
Câmara Municipal de Aljezur, com 
a Junta de Freguesia da Bordeira e 
alguns parceiros tecnológicos de 
forma a materializar esta ideia. 
A vida faz-se de sonhos. 

A aldeia 
com 
velhinhos 
sentados 
no banco 
do jardim 
não vai 
ser o futuro 
deste 
território. 
(...) Vamos 
passar a 
viver com 
um novo 
conceito: o 
habitante-
-viajante 

o 
António Ferreira 
tem 49 anos e 
trocou São João 
do Estoril pela 
Costa Vicentina 

e 
A Aldeia da 
Pedralva, criada 
em 2016, é um 
dos projetos que 
António Ferreira 
assina 

o 
Durante anos 
abandonada, a 
aldeia transfor-
mou-se num tu-
rismo rural com 
dezenas de casas 

A aldeia 
fantasma que 
ganhou vida 

foi um dos idealistas da recupe-

 

ração integral de uma aldeia fan-

 

tasma, a Pedralva, para fins turís-

 

ticos, em 2016. Hoje não tem 
participação na empresa mas 

tem memória. Diz até que poderia 
escrever um livro sobre o projeto. 
"Retenho a minha primeira ida à 
Pedralva por recomendação do 
meu amigo Luís Neiva, depois 

meu sócio, que me falou desta 
aldeia abandonada onde apenas 

existia uma pizaria." 
Com tiques de publicitário, viu 
na aldeia uma tela em branco 

para criar. "Foi um desafio e um 
projeto em família." Não foi sim-

 

ples: "Lembro-me da minha filha 
Maria e do meu filho Manuel, 

com 6 e 9 anos, respetivamente, 
a tentarem ver os Morangos 
com Açúcar numa televisão 

pequena a preto e branco onde 
a imagem não fixava!' 

Na aldeia não havia Internet, tele-

 

fone fixo nem rede de telemóvel. 
"Eu e a minha mulher, Filipa, des-

 

cobrimos a maravilha dos progra-

 

mas de rádio. Foram dois anos 
para encontrar os 200 herdeiros 

e comprar as casas:' Com os 
ex-sócios Teresinha Fonseca e 
Miguel Beja, iniciou então o 
processo de recuperação e 

estética da aldeia (onde hoje 
se pode dormir por €150 por 

noite para duas pessoas). 
Para põr a aldeia a mexer, fez o 

trabalho comercial: "Desenvolvi-o 
para trazer turistas de todo o 

mundo para aqui." Com o apoio 
do Município de Vila do Bispo, da 
Região de Turismo do Algarve, da 

ATA e do Turismo de Portugal, 
conseguiu o que queria: "0 prazer 

de perceber que foi possível 
encontrar uma aldeia morta 
e voltar a põ-la com vida." 

Página 23



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 25,30 cm²

  Corte: 17 de 21ID: 87933095 06-08-2020

Motor de busca 

Restaurantes 
e hotéis 
para as 
suas férias 

O  Incontornável este restau-

 

rante dirigido pelo casal Marco 

e Sílvia, na pequena aldeia do Brejão, ali 

bem ao lado das vinhas gloriosas do Vicentino, 

produzido pela Frupor, do pequeno portinho das 

Azenhas do Mar ou da praia da Amália (a favorita 

da fadista, diz-se). A Sílvia é uma especialista 

no tratamento do peixe, obrigatoriamente desta 

costa. Aproveite para encomendar uma sopa 

de cação (na fotografia) ou boa caldeirada, acom-

 

panhada de uma entrada de moreia frita. É uma 

das especialidades da casa. A pequena es-

 

planada é um sítio excelente para ser 

apanhado por uma destas noi-

 

tes quentes de Agosto. 

Para as suas férias de so-

nho na Costa Vicentina, 

pesquise a lista de ótimos 
restaurantes, hotéis e ca-
sas de campo que prepa-
rámos para si. 

A BARCA 
TRANQUITANAS 
O A sopa de peixe, os file-
tes de pampo com migas de 
grelos e a feijoada de búzios 
são as especialidades, mas 
os peixes e as carnes gre-
lhadas não estão mal. O 
problema é o preço inflacio-
nado das doses, não muito 
generosas. Guarde um es-
pacinho no fim, para o doce 
de vinagre e a sericaia. 
• Estr. a  Barca, Cabo 
Sardão 
• 12h-22h; fecha 2.a 
• 283 961 186 
• Preço médio €28 

-r-

 

A AZENHA DO MAR 

O Agora também com ser-
viço na esplanada (de vista 
deslumbrante), para com-
pensar a redução de me-
sas no exterior por causa 
da pandemia, continua a  

ser um must da zona, o 
que resulta muitas vezes 
em longas esperas, não se 
indo cedo para jantar. O 
arroz de marisco custa €28 
e é para dois mas dá à 
vontade para três, as sala-
das de ovas e de polvo são 
excelentes, o marisco fres-
co e a preços justos. 
• Av. do Mar, Azenha do 
Mar, São Teotónio 
• 11h30-22h; 
fecha 4.a 

• 282 947 297. 
• Preço médio €20 

TABERNA DO GABÃO 

O Sem dúvida o melhor 
restaurante de Odeceixe, 
não é barato mas vale a 
pena, graças à mão para 
a cozinha de Sílvia, a cozi-
nheira, e ao atendimento 
atencioso, raro em terras  

do Sul. Excelente nas entra-
das de amêijoas e cama-
rões fritos, nas feijoadas de 
choco ou polvo e no peixe 
grelhado, tem também car-
ne de porco alentejana de 
alta qualidade e uma res-
peitável carta de vinhos. 
• R. do Gabão, 9, Odeceixe 
• 10h-23h45; 
fecha 3. a 

• 282 947 549 
• Preço médio €25 

MARISQUEIRA 
A SANTOLA 

O Com nova gerência des-
de maio, voltou aos tem-
pos áureos, portanto 
recomenda-se, mesmo a 
quem já anteriormente lá 
viveu más experiências. 
Especialista em marisco, 
tem uma salada de polvo 
(da chef Marta Cristina)  

:111"1 1111m INL 

impecável, ótimas amêi-
joas, santolas como rara-
mente se apanham e a 
clássica sapateira bem 
recheada. 
• EN 120,n.° 37, 
Maria Vinagre 
• 9h-23h; 
não fecha 
• 963 656 221 
• Preço médio €18 

ESCONDIDINHO 

O Um dos melhores de 
todo o concelho de Odemi-
ra. Boa carne, bom peixe, 

boa gastronomia típica 
alentejana, bom marisco. 
No início de julho, o senhor 
Rogério, dono da casa, 
apresentava percebes de 
qualidade ímpar. No mes-
mo dia em que na carta 
luzia o cozido de grão 
ou o frango de tomatada 
com uma relação qualida-
de/preço imbatível. 
• Av. Brito Pais, 
4, Odemira 
.8h-Oh 
.283 322 558 
• Preço médio €12,50  

PLANÍCIE 

O Fica na Boavista dos 
Pinheiros, já a caminho de 
São Teotónio. Tem um arroz 

de feijão com bacalhau de 

fazer água na boca, e tam-

bém excelentes carnes e 
peixes. A grelha é um dos 
grandes trunfos deste res-
taurante simples mas mui-

to honesto. 
• Rua da Planície, Boavista 

dos Pinheiros 
• 9h-Oh; 
fecha 2.a 

.283 386 103 
• Preço médio €15 

LAVRADOR 

O É um dos mais antigos 
e melhores restaurantes da 
costa alentejana. O Lavra-
dor, dirigido há mais de 30 
anos pelo senhor Caetano e 
pela mestria gastronómica 
da sua mulher Cândida, 
permanece uma referência 
de qualidade para quem 
aposte pelo seguro e opte 
por um sargo bem grelhado, 
uns percebes e umas nava-
lheiras bem frescas, umas 
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CAS, ZAMBUJEIRA 
• 

O Mesmo no cimo da arriba e à pon-

 

ta da rampa que desce em direção à chega-

 

da dos barcos ao portinho da Zambujeira do Mar 
(também conhecido como Entrada da Barca, ou 

Porto das Barcas). Qualquer hora é uma boa hora 
para chegar ao Sacas: ao almoço o peixe fresco 

foi apanhado apenas há umas horas e foi por aqui 
que entrou em terra; à tarde pode correr uma 

brisa que ameniza o calor do sol a pique (e o bar 
está aberto todo o dia); ao põr do sol, juntam-se 

turistas (e não SÓ) para assistir a este 
pôr do sol de notar. Tão de notar como 

a raia de coentrada ou a feijoa-

 

da de búzios. 

sardinhas assadas no pon-
to.Também pdma pelas 
carnes bem tratadas, seja 
no forno ou na grelha. A 
esplanada fresca é um bom 
retiro para o fim de um dia 
de praia. 
• Lg. do Comércio, 1, 
Almograve 
• 9h-Oh; fecha 4.8 
• 283 647 182 
• Preço médio €20 

PORTO DAS BARCAS 
O Muito perto de Milfon-
tes, o restaurante Porto 
das Barcas encara o mar 
do alto. As refeições inspi-
ram-se nos produtos alen-
tejanos mas não ficam pe-
los pratos tradicionais - há 
polvo da costa com bata-
ta-doce, camarões à Brás 
ou tibornas de queijo de 
cabra para entrada. O ser-
viço de vinhos é rico, ou 
não se apelidasse este  

restaurante de wine bar. 
No fim, a ligação sempre 
certeira da musse de cho-
colate com a flor de sal 
e o azeite alentejano. 
• Estrada do Canal, 
76, Vila Nova de 
Milfontes 
• 12h-15h, 18h-23h; Sáb. 
12h-23h; dom.12h-18h; 
fecha à 3.a 
• 283 997 160 
• Preço médio €25 

BAR DA PRAIA BY 
CASAS BRANCAS 
O É a melhor esplanada  

para gozar o magnífico põr 
do sol na costa alentejana. 
Acompanhado por um gin 
ou por umas ostras frescas 
que o José Cardoso, Celso, 
da famosa Tasca do Celso, 
faz questão de ter sempre 
ali em cada verão. A gestão 
que a Tasca do Celso faz 
deste bar permite ter sem-
pre grandes petiscos neste 
bar, dos poucos onde se 
pode beber bom champa-
nhe em toda a costa desta 
parte do Alentejo. 
• Praia do Almograve 
• 11h30-21h 
• Preço médio €15  

TORRALTA 
O 'É um pequeno snack-
-bar no caminho da praia 
do Almograve, com duas ou 
três mesas na esplanada. 
Tem uma particularidade: é 
o único ponto onde se pode 
gozar um fim de tarde a 
apanhar os últimos raios de 
sol sentado a uma mesa e 
à volta de petiscos como 
moreia frita, caracóis ou 
percebes. O ideal para um 
lanche à saída da praia. 
• Av. da Praia, 3, Almograve 
• 8h30-0h 
• 961 833 000 
• Preço médio €12,50  

taça de frutos secos para 
que os clientes se sirvam 
sem cerimónias. 
• R. dos Aviadores, 34, Vila 
Nova de Milfontes 
• 13h-15h30, 19h30-
-23h30; fecha 2.8 
• 283 996 753 
• Preço médio €30 

TAMRAB THAI 
O Como tantos outros, 
Santhat Kutkanya veio do 
Nordeste tailandês para 
trabalhar nas estufas de 
Odemira. Dez anos depois 
tem um restaurante com a 
comida da sua terra natal, 
do pad thai de frango e so-
pas tom yum ou saladas 
de camarões crus. Prepare 
as papilas gustativas para 
o equilíbrio entre o picante 
e o fresco. 
• R. das Fontainhas, 15, 
São Miguel 
• 11h-22h30; 
fecha 2.8 
• R. das Fontainhas, 15, 
São Miguel 
• Preço médio €12,50 

• j 

1 • TASCA DO CELSO 
O O restaurante humilde 
de outros tempos foi cres-
cendo e é hoje um afama-

 

° do, espaçoso, com esplana-

 

, da e até um piso subterrã-

 

':,' neo que serve de garrafeira 
- de vez em quando organi-
zam-se provas de vinhos. À 
mesa, os clássicos alenteja-
nos, como a açorda de to-
mate, o porco alentejano e 
os peixes da costa. Os pe-
tiscos de entrada foram 
evoluindo com o tempo. No 
fim vem para a mesa uma  

À LA BILAL 
O O jordano Bilal 
Shatnawi montou em Alje-
zur um pequeno paraíso 
para amantes do kebab e 
falafel, mas não só. Se ligar 
no dia anterior pode marcar 
uma viagem a Damasco. 
Não física, gustativa. Bilal 
prepara o borrego (ou ca-
marões) com arroz de frutos 
secos e "segredos árabes", 
por €15 por pessoa 
• Urb. Vale da 
Telha, 41, Aljezur 
• 12h-23h O 
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O Apre . res 

de ar puro e boa vida", com opções de aloja-

mento que incluem estúdios, casas de um ou mais 

quartos e farmlofts. A gastronomia é um dos seus 

pontos fortes, sediando o projeto FarmTable, de utili-

 

zação de produtos biológicos e de origem local, a car 

go do chef Alexandre Silva, detentor de uma estrela 

Michelin, e não fica atrás no relaxamento: a zona de 

bem-estar, como lhe chamam, tem piscina interior e 

exterior, sauna, ginásio, banho turco, jacúzi, massa-

 

gens e aulas de ioga, e beneficiam, claro está 

da proximidade da barragem de Santa  ' 

Clara e das praias da Co 
Vicentina. 

r. 

0.963 440 397 

• Preço médio €15 

BEICINHO 

O Uma marisqueira em Si-

nes não será um fenómeno 

estranho, como não é bizar-

ro que tenha excelente pei-

xe e que haja quem o saiba 

arranjar e grelhar. O marisco 

também é tudo o que se 

espera, servido, por exem-

plo, em mariscadas. Não 

esqueça umas saladinhas 

frias, como as de ovas ou 

de orelha. 

• R. Jacinto Virgínio, n.° 9, 

Sines 
• 8h-23h; fecha 2.a 

• 269 632 398 
• Preço médio €20 

O AMÃNDIO 

O O restaurante tem o 

nome do dono, mas toda 

a gente na zona o conhe-

ce pela graça da mulher 

que domina - e bem - a 

grelha: Julinha. O peixe 

fresco e bem tratado e as 

carnes grelhadas vêm im-

preterivelmente acompa-

nhadas por fruta. Melão, 

papaias, manga, moran-

gos - são o pormenor ven-

cedor para uns, para ou-

tros o senão a contornar. 

O que não é de deitar fora 

são as sobremesas, tradi-

cionais e para os amantes 

de doces de ovos. 

• Ribeira da Azenha, Vila 

Nova de Milfontes 

• 9h-23h 
• 269 905 277 
• Preço médio €15 

MOINHO DA ASNEIRA 

O Casa de campo com pis-

cina, fica a seis quilómetros 
da vila e está rodeada de 

natureza, com destaque 
para a Lagoa da Asneira, 
onde há gaivotas e canoas 
à disposição. Tem piscina e 
uma vista espetacular,  

abrangendo o rio Mira. 

• Moinho da Asneira, 

V. N. Milfontes 

• 283 990 074 

• Preço por noite €139 

• Selo Clean & Safe Não 

AKIVILLAS NATURE II 

O À base de pequenas 

vivendas com um ou mais 

quartos, servidas de terra-

ços independentes e cozi-

nha, o que é ideal para 

quem quer evitar os restau-

rantes em tempos de pan-

demia, tem piscina e jardins 

para passear e fica a pouco 

mais de 1 km da praia. 

• Horta Velha, 

Monte Alegre, Odeceixe 

• 912 165 434 

• Preço por noite €130 

• Selo Clean & Safe Não 

MONTE JOÃO ROUPEIRO 

O É uma antiga casa de 
agricultores com nove suí-

tes independentes, bem 
ajardinada, com piscina, 
parque infantil, lagoa para 

canoagem e court de té-
nis, rodeada de 29 hecta-

res de campos agrícolas. 

Tem um excelente peque-
no almoço com produtos 
regionais, mas é difícil 
arranjar vaga. 

• Monte João 

Roupeiro, Odeceixe 

• 964 287 366 

• Preço por noite €140 

• Selo Clean & Safe Sim 

MONTE DA VILARINHA 

O Com vista para o Vale 

da Vilarinha, é um monte 

inserido em paisagem 

campestre, com vilas de 

vários tamanhos, todas 

com terraço privativo, in-

cluindo dois chalés em 

madeira no meio da natu-

reza. A 6 km da praia do 

Amado, oferece oficinas 

infantis e aulas de ioga. 

• Monte da 
Vilarinha, Bordeira, Aljezur 

• 282 973 218 

• Preço por noite €189 

• Selo Clean & Safe Sim  

FEELS LIKE HOME 

O É uma casa de campo 

ideal para férias, com três 

quartos, acomodando seis 

pessoas, com terraço para 

churrascos, ampla sala com 

lareira e vista desafogada 

para a serra do Espinhaço 

de Cão, que pode explorar 

em alternativa à praia da 

Bordeira, a um quilómetro. 

• R. João Santos, 15, 

Carrapateira 

• + 44 20 3026 5047 

• Preço por noite €170 

• Selo Clean & Safe Não 

MONTE DE SANTO 

ANTÓNIO 

O A 8 km da praia da Cor-

doama, entre Vila do Bispo 

e Sagres mas completa-

mente rural, este monte ro-

deado de paisagem agríco-

la e selvagem tem cinco 

quartos duplos com ter-

raço onde, a pedido, pode 

ser servido o impecável  

pequeno-almoço regional. 

• Monte de Santo António, 

Vila do Bispo 

• 917 798 288 

• Preço por noite €139 

• Selo Clean & Safe Sim 

1 

MONTE DA GALRIXA 

O Um elegante complexo 

verde com vista para o 

mar, tem um pouco de 

tudo que se procura nu-

mas férias no Alentejo: po-

mar, horta biológica e cria-

ção de animais para os 

apaixonados pela natureza, 

parque infantil e bicicletas 

para os mais pequenos 

,3.0-` • - 
11~ 

,:,• 
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CRAVEIRAL 

MHOUSE, ODEMI 
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ZMAR, ZAMBLI1E1 

O Ecoresort de 81 hectares, também 
com campismo, aposta na sustentabilidade 

com as suas 280 pequenas casas de madeira, com 
tudo o que é essencial, incluindo kitchenette, com 

vista para o lago ou não, e tamanhos variáveis - de 1 
a 3 quartos, para 2 a 6 pessoas. Ideal para famílias, 
tem horta biológica, criação de animais e um parque 
aquático com três piscinas (uma gigante, uma inte-

 

rior com ondas e outra para crianças), além de esta-

 

rem atualmente a ser vendidas novas vilas com pis-

 

cina privativa, a partir de €44 mil euros. Em 
aluguer por noite, os preços começam 

em €84 sem pequeno-almoço. 
Possui selo Clean & Safe. 

e piscina de água salgada 
para total descontração. 
• Lugar do João Frio, 7630-
-909 Odemira 
• 960 477 940 
• Preço por noite €110 
• Selo Clean & Safe Sim 

HERDADE DO AMARELO 
NATURE & SPA 
O Nas proximidades de Vila 
Nova de Milfontes e ladeado 
pelo Parque Natural da Cos-
ta Vicentina, esta herdade 
ideal para escapadinhas 
românticas tem como princi-
pais bandeiras o conforto 
e o relaxamento: o jacúzi, o 
banho turco e o serviço de 
massagens alinham-se na 
perfeição com a paisagem 
da costa alentejana, de 
um lado, e da serra de São 
Domingos, do outro. 
• 7630-440 São Luís, 
Odemira 
• 930 520 706 
• Preço por noite €175 
• Selo Clean & Safe Não 

TERRA DO SEMPRE 
O Uma casa ecológica e 
em sintonia com a nature-
za, apresenta-se como um 
paraíso escondido na serra 
de Grândola, mas nunca 
longe dos principais desti-
nos da região. A maior par-
te das suas atividades está 
estruturada em torno dos 
mais pequenos, incluindo a 
quinta pedagógica, os pas-
seios de bicicleta e o cine-
ma ao ar livre, mas as atra-
ções não ficam por aí: as 
aulas de surf e ioga, pas-
seios a cavalo, birdwa-
tching ou provas de vinho 
fazem deste o retiro ideal 
para todas as idades. 
• Grândola 
• 934 114 619 
• Preço por noite €110 
• Selo Clean & Safe Sim 

SESMARIAS TURISMO 
RURAL & SPA 
O Entre Cuba e Ferreira do  

Alentejo, esta herdade incor-
porada numa propriedade 
de 300 hectares oferece 
movimentação com uma 
mão e tranquilidade com a 
outra. A paisagem natural e 
a proximidade da barragem 

sugerem atividades como a 
pesca desportiva, passeios 
de bicicleta ou o contacto 
com os animais, mas a ele-
gância da piscina, o conforto 
dos quartos e do spa e a 
possibilidade de ver o céu 
estrelado à noite não pedem 
tanto esforço. 
• Estrada Nacional 387, 
7900-097 Alfundão 
• 284 400 366 
• Preço por noite €95 
• Selo Clean & Safe Sim 

CASA DA ERMIDA 
DE SANTA CATARINA 
O Dificilmente a localiza-
ção poderia ser mais idíli-
ca: instalada num braço de 
terra rodeado pelas águas 
da Albufeira do Caia, a 
casa associada à Ermida 
de Santa Catarina, erguida 
no século XVI, goza de uma 
vista deslumbrante em to-
das as direções, bem como 
de uma comunhão com a 
natureza que, para lá da 
abundante fauna e flora lo-
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cal, compreende atividades 
como canoagem, pesca, 
windsurf e mesmo voos de 
balão (com marcação pré-
via). Nos arredores, pontos 
turísticos como Elvas, São 
Vicente, a Fortaleza de Ou-
guela ou os Antiquários de 
Borba estão à distância da 
vontade, e, se quiser ir mais 
longe, pode mesmo visitar 
Espanha sem dificuldade 
- Badajoz está a apenas 
20 minutos de carro. 
• Herdade da Rocha, 7350-
-451 Santa Eulália, Elvas 
• 917 214 380 
• Preço por noite €90 
• Selo Clean & Safe Sim 

CASA DONA ANTÓNIA 
O A casa não nega a sua 
simplicidade, mas não é por 
isso que abdica do charme: 
aos seus sete quartos (um 
deles suíte), complementa-
dos pelo pátio com jardim, 
piscina, jacúzi e spa, não fal-
ta nada para que aproveite 
os deleites alentejanos. Ain-

  

da assim, se quiser ultrapas-
sar os limites da histórica 
vila de Monsaraz, há uma 
série de atrações à mão, 
sendo o Alqueva, a poucos 
minutos de carro, o mais 
sonante entre eles. 
• R. Direita, 15, 7200-175 
• 961 544 559 
• Preço por noite €65 
• Selo Clean & Safe Sim 

TRÊS MARIAS 
O A poucos minutos das 
principais atrações da região 
- com a foz do Rio Mira, o 
Forte de São Clemente e a 
praia das Furnas todos a 
menos de 10 quilómetros -
este alojamento composto 
de quartos duplos standard 
e superiores e bungalows 
tem restaurante e piscina 
exterior. 
• 7645-909, Vila Nova 
de Milfontes 
• 965 666 231 
• Preço por noite €130 
• Selo Clean & Safe Não 

PARAÍSO ESCONDIDO 
O Um pequeno Éden no  

seio do Parque Nacional da 
Costa Vicentina, este com-
plexo de quartos, bungalows 
e suítes de excelência inte-
gra harmoniosamente as 
suas atividades na natureza 
envolvente: além do obriga-
tório spa, dinamiza sessões 
de ioga, aulas de equitação 
e canoagem e caminhadas 
pelas rotas com as vistas 
mais deslumbrantes da 
costa alentejana. 
• 7630-174, São Teotónio 
• 912 470 206 
• Preço por noite €195 
• Selo Clean & Safe Sim 

41/4 

MONTE DO GIESTAL 
O São, garante a organi-
zação, 71 hectares numa 
região "onde a mão huma-
na é praticamente inexis-
tente", nos quais residem 
10 casas de campo arte-
sanais preparadas para 
lhe proporcionar a escapa-
dinha de sonho. Conte 
com um espaço comum 
com bar, salão de jogos 
e sala de estar, bem como 
um spa totalmente equi-
pado com sauna, banho 
turco, sala de massagens 
e ginásio. No exterior, o 
leque é ainda mais vasto: 
passeios a pé e de bicicle-
ta, uma partida de ténis ou 
a tiragem da cortiça, para 
os mais ativos, ou jogos 
tradicionais, ateliês de tra-
balhos manuais e um mer-
gulho na piscina, para o 
repouso. 
• 7630-174, São Teotónio 
• 912 470 206 
• Preço por noite €195 
• Selo Clean & Safe Sim O 
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ESTRADA FORA PELO LITORAL 
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£1 .4 VAI 
.1311R VIDA 

DE cAti ZE,TA 

Mad, Itália, Japão e outros sc em o exemplo 

AÇORES PAGAM TESTES COVID 
E DÃO DESCONTOS A TURISTAS 

Entrevista de vida à atriz Ana Bustorff 

"FIZ DUAS CIRURGIAS COMPLICADAS 
E ANO E MEIO DE QUIMIOTERAPIA" 

150 KM 
INESQUECÍVEIS 

DO ALENTEJO AS 
PRAIAS DE SAGFPr" 

Guia de viagem pelas melhores praias, contado por quem lá vive. 
Roteiro com dezenas de sugestões de restaurantes, bares, hotéis 

e turismos rurais para apreciar a costa mais selvagem de Portugal 

Percurso 
pelos trilhos 

dos pescadores 
entre Milfontes 

e  o cabo Sardão 

P. 

A FR HA INF PI MARTA TEM 18 ANOS E JÁ ANDA EM 
GUERRAS 

11)  ,À , ,> 
POLÍTICAS NO PARTIDO ONDE MANDA O PAI 
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Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1592cc1e-e829-4bc1-abd4-

b878e6628b45&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no Algarve é galopante. Aumentou mais de 230%.
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A30  
Antena 1

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87935760

 
06-08-2020 08:11

Marcelo impulsiona destinos turísticos nacionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2964ffbd-722d-48a6-ba04-

8c05d9e07a2a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo no Algarve está no bom caminho. Quem o diz é Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da
República visitou ontem o Jardim Zoológico de Lagos para dar uma força aos empresários da região. O
Presidente da República parte hoje para o arquipélago da Madeira.
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A31  
TSF

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87935236

 
06-08-2020 08:00

Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83d3d23c-df46-44e3-b33c-

6d20e6461daa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O aumento é de mais de 230%. É uma estatística que reflete a quebra no turismo algarvio causada
pela pandemia. O desemprego é galopante em relação ao ano passado no mês de junho. Por trás dos
números há sempre pessoas e famílias que estão sem saber o que fazer.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-06 09:07
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A32  
Antena 1

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87934691

 
06-08-2020 07:06

Marcelo Rebelo de Sousa no Jardim Zoológico de Lagos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a95122c9-7282-4ae8-9c50-

9668ac6f3e06&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo no Algarve está no bom caminho. Quem o diz é Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da
República visitou o Jardim Zoológico de Lagos para dar uma força aos empresários da região.
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A33  
Porto Canal

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 87937162

 
05-08-2020 21:42

1 1 1

Falências na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=289d72a3-4eca-4817-aa75-

2b9fdd1d63f0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um inquérito da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal revela que 43% das
empresas de restauração e 17% das empresas de negócios de alojamento turístico, ponderam avançar
para insolvência.

Página 33



A34  
SIC

 	Duração: 00:17:06

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87930641

 
05-08-2020 21:12

1 1 1

"Olhá Festa" - Olhão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0659ecd-c2f3-4552-a2c7-

1b0cf54ff407&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Continuamos pelos algarves e hoje é de tal maneira, que nem é bem "Olhá Festa", é o "Olhão a
Festa", para vermos a dimensão das iguarias que vamos mostrar.
Direto de Olhão.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-05 21:13
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A35  
TSF

 	Duração: 00:01:52

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87940075

 
05-08-2020 21:05

Ocupação dos hotéis no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3426cb9-1c53-45bd-b9ec-

8a988cd40b4a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ocupação dos hotéis no Algarve caiu 60% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano
passado. O balanço é feito pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região.
Declarações de Elidérico Viegas.
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A36  
Antena 1

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87939336

 
05-08-2020 21:05

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=400b7aca-b8c2-4528-b04d-

8608f78be45e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ocupação dos hotéis no Algarve teve uma quebra em Julho de 60% relativamente ao mesmo mês do
ano passado. a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região diz que o mercado
britânico, com uma queda de mais de 90%, foi o que mais contribuiu para essa descida. Elidérico
Viegas, daquela associação diz que só o mercado nacional impediu que os números fossem ainda mais
desastrosos.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-08-05 22:04
 Antena 1 - Notícias , 2020-08-05 23:04
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A37  
TVI

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87930095

 
05-08-2020 21:02

1 1 1

Negócios de verão em crise no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7825df93-7074-46d9-b215-

65720d85020b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ora no Algarve, onde há estes locais únicos, vai sendo agora conhecida a real dimensão das quebras
no turismo este ano.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-05 21:02
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-06 07:46
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-05 01:58
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-06 07:46
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A38  
TVI

 	Duração: 00:08:06

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87930094

 
05-08-2020 20:54

1 1 1

"Mesa Nacional"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a253e196-d992-4862-a6c9-

bf9675e8a699&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A "Mesa Nacional" anda por terras algarvias, hoje o Paulo Salvador e o Ricardo Ferreira revelam
aquela que, durante muitos anos, foi uma instituição dos petiscos algarvios e por onde passaram
nomes como Robert de Niro.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-05 20:54
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-05 01:50
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A39  
Renascença

 	Duração: 00:03:25

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87931322

 
05-08-2020 19:09

Negócios de verão em crise no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e34221f2-1e46-4d58-8e2d-

5e850148caf3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É um setor que estava em franco crescimento,por isso mesmo olhamos agora para os números que
mostram que o turismo é um dos setores económicos que mais sofre as consequências da pandemia,
nomeadamente no Algarve.
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A40  
RTP 1

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87936409

 
05-08-2020 18:32

1 1 1

Turismo Acessível

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f92e15f6-aea0-48fe-b22e-

5429c0eb1e63&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Entidade de Turismo de Portugal vai financiar 10 novos projetos de Turismo Acessível de Norte a Sul
do país. Em causa está um investimento de quase 3 milhões de euros. Declarações de Rita Marques,
Secretária de Estado do Turismo.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-05 22:52
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A41  
RTP 1

 	Duração: 00:03:42

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87936251

 
05-08-2020 18:17

1 1 1

Orcas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33e0934e-7760-48f0-96b4-

67c8cdfd1a67&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não é frequente, mas todos os anos têm sido avistadas orcas ao largo do Algarve.
Foi o que aconteceu recentemente, quando várias embarcações marítimo-turísticas de observação de
golfinhos, que acabaram por se cruzar com 4 baleias. Declarações de André Dias, Biólogo Marinho;
Lúcia Gregório, Empresa de observação de cetáceos.
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A42Presidente da República visitou concelho de Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f751bc7

 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realizou
uma visita oficial, no dia 5 de agosto, ao concelho de Lagos, para conhecer
dois dos mais importantes polos económicos e turísticos desta zona do
Barlavento. A deslocação teve início no Zoo de Lagos, onde Marcelo Rebelo de
Sousa apreciou o trabalho levado a cabo neste parque e todo o seu esforço pela
sobrevivência, neste contexto difícil de pandemia, uma vez que perdeu ao longo
destes últimos meses milhares de visitantes, em especial as visitas programadas
de mais de nove mil crianças e alunos das escolas algarvias e do Baixo
Alentejo, e também do público estrangeiro nesta altura de Verão, fatores que
têm levado a grandes quebras de receita.
 
A visita prosseguiu no Ostraselect, uma conceituada empresa
de produção de ostras, que tem enfrentado momentos económicos de grande
dificuldade, devido a uma acentuada quebra nas vendas, em especial a nível da
exportação. "É importante perceber que o Algarve é muito mais que sol e praia.
Há natureza, história, cultura, património, gastronomia, e este é um exemplo
daquilo que pode e deve ser visitado", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.
 
No mês passado, o Presidente da República já tinha estado em
Lagos, naquela que foi a segunda reunião de trabalho com os autarcas algarvios,
onde efetuou a análise da situação económica da região, e onde se tentaram
encontrar as melhores alternativas para aumentar o número de visitantes,
"naquilo que tem sido uma luta constante, levada a cabo pelos empresários,
hoteleiros, trabalhadores de várias áreas, autarcas, que têm conseguido puxar
pelo desenvolvimento da região e que por isso merecem uma nota muito positiva",
elogiou. O Presidente da República mantém assim a sua promessa de visitar todos
os concelhos algarvios, e demonstrar que o Algarve não só é um destino
totalmente seguro e que cumpre todas as regras, como é um destino que tem muito
mais para oferecer, além do sol e praia.
 
A visita foi acompanhada pelo Presidente da Câmara
Municipal, Hugo Pereira, pela deputada à Assembleia da República e anterior
Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Maria Joaquina Matos, pelo Presidente
da Assembleia Municipal, Paulo Morgado, e pelos Presidentes das Juntas de
Freguesia do concelho.
 
Daniel Pina
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A43

Pandemia inverteu procura e interior representa agora 80% do Turismo Porto e Norte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: Diário de Trás-os-Montes Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51529045

 
A pandemia inverteu os números da procura turística na região Porto e Norte de Portugal, com o
interior a atrair agora 80% dos turistas, revelou hoje o presidente Luís Pedro Martins
 
Antes da pandemia Covid-19, disse, "o desafio era trazer turistas para o interior" e atualmente
apresenta uma taxa de ocupação na ordem dos 80% e a cidade do Porto de 30%.
 
"Houve uma clara inversão", vincou em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, à margem da
assinatura dos contratos de financiamento de projetos turísticos no âmbito do programa Valorizar.
 
O presidente da entidade Turismo Porto e Norte de Portugal explicou à Lusa que até fevereiro a região
tinha "maior concentração de turistas na área metropolitana do Porto", na ordem dos 75% e havia
"alguma dificuldade" em levar os turistas para os territórios mais afastados".
 
Hoje não é assim e os turistas passaram a percorrer os territórios mais interiores à procura de
segurança com "uma taxa de ocupação interessante que anda entre os 75%, 80% nestes destinos
como Trás-os-Montes, Douro e Minho".
 
O turismo rural é o motor desta dinâmica que tem deixado as grandes cidades como o Porto com
taxas de ocupação inversas ao período anterior à pandemia, nomeadamente a rondar os 30% no
Porto, ainda assim "o dobro dos hotéis de Lisboa", como sublinhou.
 
"É uma oportunidade", considerou Luís Pedro Martins, apelando às autoridades e agentes locais para
agarrarem "esta oportunidade para nunca mais voltar ao que era".
 
O fluxo de turistas, esse, é "muitíssimo menos", depois da queda na procura que atingiu 97% em
maio.
 
Em junho verificou-se "uma ligeira recuperação", com a quebra a descer para 78%, "o que significa
que o Porto e Norte teve 230 mil dormidas, o que fez com que fosse a segunda região com maior
número de dormidas do país, logo a seguir ao Algarve", disse.
 
"Mas estamos a falar de um numero muito insignificante", ressalvou, indicando que "claramente" são
os turistas nacionais que tem agora "um papel muito importante, mas não conseguem compensar a
perda do turismo internacional.
 
O presidente da entidade regional lembrou que dos " seis milhões de hóspedes de 2019, mais de
metade eram internacionais".
 
Luís Pedro Martins acredita que em julho e agosto "o interior irá conseguir ter as mesmas taxas de
ocupação que tinha antes da pandemia", mas receia o que virá no resto do ano.
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A44

Empresários chumbam "novo lay-off" e antecipam despedimentos em massa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Fátima Castro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2afaaa9

 
Fomos falar com 11 empresários e quase todos (10) dão nota negativa ao apoio à retoma progressiva,
já que aumenta os encargos, retira flexibilidade e abre a porta a mais falências.
 
Insuficiente. É essa a palavra escolhida por grande parte dos empresários ouvidos pelo ECO para
descrever o apoio à retoma progressiva, medida desenhada para suceder ao lay-off simplificado. O
novo regime, dizem, vem "apressar as falências", abrir a porta a despedimentos, aumentar os
encargos e retirar flexibilidade à mão-de-obra, já que trava a suspensão dos contratos de trabalho e
condiciona a redução dos horárias às quebras de faturação dos empregadores. O futuro é negro,
antecipam por isso os empresários, especialmente face à lentidão da retoma da atividade económica e
à possibilidade de uma segunda vaga da pandemia de coronavírus.
 
A partir deste mês, o lay-off simplificado - mecanismo "eficaz" na proteção dos postos, tem dito o
Executivo de António Costa - fica disponível apenas para as empresas cuja atividade esteja encerrada
por imposição legal e para as empresas que, tendo aderido a esse regime, ainda não gozaram os três
meses de apoio previstos na lei. Os demais empregadores que ainda não consigam regressar à
normalidade têm à disposição dois caminhos: ou seguem para o lay-off tradicional (tendencialmente
mais moroso e complexo do que o regime excecional) ou recorreram ao apoio à retoma progressiva,
conhecido como "sucedâneo" do lay-off simplificado.
 
"Novo lay-off" já está em vigor. É assim que funciona
 
Ler Mais
 
Ao abrigo desse novo regime, as empresas com quebras de, pelo menos, 40% podem reduzir os
horários de trabalho, mas já não suspender os horários. Os salários continuam a ser alvo de cortes,
mas saem reforçados, com os encargos exigidos ao empregador também a aumentar. Por outro lado,
os patrões deixam de estar isentos das contribuições sociais e passam a beneficiar apenas de um
desconto (parcial ou total, consoante a dimensão da empresa) nas contribuições devidas à Segurança
Social no que diz respeito à compensação assegurada aos trabalhadores pelas horas não trabalhadas.
 
Tudo somado, as empresas ouvidas pelo ECO dão nota negativa a este novo regime, considerando-o
"insuficiente" e menos eficaz na proteção dos postos de trabalho do que o lay-off simplificado, medida
que até o Presidente da República já disse preferir. Os empresários preveem que este apoio
"apressará" as falências e apelam à maior flexibilidade da mão-de-obra, a mais direitos dos
empregadores na marcação de férias e a mecanismos alternativos que ajudem a tesouraria dos
empregadores, até porque a retoma está a ser mais lenta do que se esperava, dizem.
 
O ECO foi questionar a Continental, o Grupo Pestana, o Lisbon Marriott Hotel, a Riopele, a AMF Shoes,
a Calvelex, a Best Events, a Local&Ideias, a Tajiservi, a Adalberto, e a Konica Minolta sobre este novo
regime. E apenas a última empresa referida considera o "sucedâneo" do lay-off simplificado ajustado
ao momento presente do tecido empresarial nacional. Todas as outras mostram-se contra.
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É o caso do Grupo Pestana. "A medida seria adequada, se o setor tivesse começado a recuperar.
Como não conseguiu, é uma medida insuficiente", salienta o CEO. José Theotónio frisa que as
empresas não recuperaram e, por isso, não terão "capacidade para fazer face a muitas" das despesas
implicadas no apoio à retoma progressiva. "É uma medida que vai apressar falências de algumas
empresas do setor, especialmente as mais pequenas", prevê.
 
Marcelo preferia o lay-off . O que muda com o novo apoio?
 
Ler Mais
 
Também César Araújo, fundador da Calvalex e presidente da Associação Nacional das Indústrias de
Vestuário e Confeção (ANIVEC), corrobora esta ideia e afirma: "O Estado criou um novo mecanismo
para falir as empresas. O Governo deu um tiro de bazuca contra as empresas que não vão ter
capacidade para assumir estes encargos".
 
José Alexandre, presidente da Riopele, acrescenta que "o lay-off simplificado era mais defensor para
as empresas e era uma forma de conseguir manter os postos de trabalho".
 
Júlia Petiz, CEO da Tajiservi, atira, por sua vez, que este "sucedâneo" do lay-off simplificado é
"indiscutivelmente mais penalizador para as empresas", até porque corta o apoio da Segurança Social
e obriga a colocar todos os trabalhadores no ativo. "Não vejo com bons olhos esta situação da retoma
ainda que em horário reduzido. Não vamos ter trabalho para todos", salienta a responsável da
empresa empresa especializada em máquinas de costura e bordados.
 
No mesmo sentido, Jorge Pisco, sócio-gerente da Local&Ideias e líder da Confederação Portuguesa das
Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), avança que já há empresas a pensar na insolvência e
sublinha que, face à referida redução nos apoios, o Governo acabará por suportar os portugueses por
outra via: o subsídio de desemprego. "Isto vai ser uma catástrofe terrível. Estamos numa transição de
um cinzento tão escuro para o preto", diz, referindo que há milhares de empresas ainda praticamente
paradas, apesar do desconfinamento. Pisco sugere, em alternativa, a criação de um fundo de
tesouraria para ajudar as empresas e confessa que a possibilidade de uma segunda vaga da pandemia
já o preocupa.
 
Estado vai cruzar dados para evitar fraudes no novo lay-off
 
Ler Mais
 
"O que está a acontecer é que isto é uma crise muito mais prolongada que o previsto e as alterações
que foram decididas no início de julho não vão no sentido de salvar empregos, vão complicar a vida
das empresas e tornar a sobrevivência das empresas complicada. As empresas vão ter que despedir
pessoas", reforça ainda Mário Jorge Machado, administrador e acionista da Adalberto e presidente da
Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal (ATP).
 
Albano Fernandes, presidente da empresa de calçado AMF, acrescenta: "Se não há encomendas, as
empresas não podem fazer nada. Sem encomendas, são obrigados a parar". Este novo regime não
vem, por isso, resolver o problema: "Existem empresas muito boas que vão fechar de vez com este
novo apoio", salienta.
 
"Quem mais emprega devia ter mais apoios"
 
O decreto-lei que veio fixar as regras do apoio à retoma progressiva trouxe uma surpresa. Afinal, as
contribuições sociais relativas à retribuição devidas pelas horas trabalhadas terão de ser pagas a
100%. No lay-off simplificado, estava prevista a isenção total destes descontos. Ainda assim, no que
diz respeito à compensação assegurada aos trabalhadores pelas horas não trabalhadas - paga em
30% pelos empregadores -, está previsto uma isenção parcial ou total, que varia, contudo, consoante
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a dimensão da empresa.
 
Assim, está determinado que as micro, pequenas e médias empresas beneficiam da isenção total
dessas contribuições, entre agosto e setembro, e terão um desconto de 50%, entre outubro e
dezembro. Já as grandes empresas, beneficiam de um desconto de 50% das contribuições entre
agosto e setembro, ficando obrigadas a fazer o pagamento na íntegra, a partir de outubro.
 
Novo lay-off prevê TSU a 100% pelas horas trabalhadas
 
Ler Mais
 
César Araújo mostra-se contra este desenho. "Quem mais emprega devia ter mais apoios", diz o líder
da ANIVEC, questionando o porquê das PME e microempresas terem isenção total e as grandes
empresas dispensa parcial de 50%.
 
Apoio à retoma progressiva é mais duradoiro
 
A Continental felicita o Governo pela duração do "sucedâneo" lay-off simplificado, que no limite poderá
ser aplicado durante cinco meses. O regime anterior tinha a duração máxima de três meses. "A
questão dos cinco meses intercalados é excelente, pois dá alguma flexibilidade para variações dos
mercados que estão muito instáveis".
 
Apesar desse elogio, Pedro Carreira, engenheiro da empresa em causa, faz questão de salientar que
este novo apoio também tem um lado negativo, ao travar a suspensão dos contratos de trabalho.
"Entendemos as salvaguardas dos postos de trabalho, mas mais do que nunca é que se deveria ter
mão-de-obra flexível para manter as empresas a trabalhar".
 
Horas trabalhadas caíram 26,1%. É a maior quebra desde 2011
 
Ler Mais
 
O diretor geral do Lisbon Marriott Hotel, Elmar Derkitsch, também elogia o reforço, mas apressa-se a
apelar, do mesmo modo, à maior flexibilidade do mercado laboral português. As empresas "precisam
de mais flexibilidade na contratação dos funcionários, reintrodução dos bancos da horas e mais
direitos na marcação das férias", salienta o responsável. De notar que na revisão recente do Código do
Trabalho foi eliminado o banco de horas individual e enrijeceram as regras da contratação a termo.
 
Ainda assim, o diretor geral do Lisbon Marriott Hotel afirma que este novo apoio "é uma ajuda
adicional até setembro". "Depois veremos como podemos continuar e sobreviver", refere, indicando
que a redução dos horários não assegurará os negócios no futuro.
 
Marcelo preferia lay-off, mas há quem reconheça que seria impossível
 
Já o diretor geral da Konica Minolta Portugal e Espanha, Vasco Falcão, está de acordo com o Governo
na defesa deste novo apoio à retoma progressiva, considerando-o "ajustado". "Neste momento,
manter o mesmo modelo de lay-off simplificado seria impossível. Percebo que, para muitos
empresários, seria confortável ter o Estado a subsidiar durante mais três ou quatro meses até
percebermos o que vai acontecer, mas esse valor seria pago mais à frente e muito mais", avisa o
responsável.
 
O responsável diz ainda que chegou a altura de as empresas se reinventarem e acredita que algumas
têm que passar por processos de reestruturação. "Este novo mecanismo obriga as empresas a
pensarem como querem organizar o trabalho, não obriga as pessoas a fazer despedimentos", diz
Vasco Falcão.
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"Plano de Costa Silva não define prioridades nem mexe com interesses instalados"
 
Ler Mais
 
A propósito da necessidade de repensar a organização do trabalho, a Tajiservi é exemplo disso.
Readaptou todas as linhas de produção para criar uma nova linha de produtos: pórticos de desinfeção
e medição de temperatura. "No nosso negócio tradicional não há movimentação, por isso vamos
colocar toda a força de trabalho neste novo produto que lançámos há um mês. O Governo quer que as
empresas procurem outras soluções e é isso que estamos a fazer", diz a CEO da empresa.
 
No turismo e nos eventos, reclamam-se apoios à medida
 
Por outro lado, no turismo, os empresários reclamam medidas feitas à medida, já que o setor tem sido
um dos mais afetados pela pandemia. O Algarve, região particularmente ligada a esta atividade, viu o
número de desempregados disparar mais de 230%, só em junho.
 
O CEO do Grupo Pestana explica, deste modo, que a nova "medida seria adequada se o setor tivesse
começado a recuperar". "Como não conseguiu, é uma medida insuficiente. E em termos do turismo,
como é sazonal, especialmente para as épocas sazonais, nomeadamente no Algarve, é ainda mais
desadequada porque vai reduzir o apoio numa altura em que o setor precisa de mercado", defende o
responsável.
 
José Theotónio deixa ainda outra alerta: "A partir de outubro ainda vai ser pior", com o regresso às
aulas e o arrefecimento da procura interna. "A partir de outubro, se os estrangeiros não chegarem,
algumas unidades [hoteleiras] vão fechar".
 
Número de desempregados desce pela 1.ª vez desde a pandemia
 
Ler Mais
 
Outra setor que exige medida específicas é o dos eventos. Para Jorge Ferreira, CEO da Best Events,
empresa que organiza feiras nacionais e internacionais dedicadas aos casamentos, este novo
mecanismo "não vai ajudar muito as empresas porque elas vão continuar sem trabalhar". As empresas
preferiam, em contrapartida, o prolongamento do lay-off simplificado. De acordo com um estudo
realizado pela Best Event, em 2020 mais de metade das empresas (52%) que trabalham na área dos
casamentos preveem perdas de faturação superiores a 70%.
 
Afinal, como funciona o "sucedâneo" do lay-off simplificado?
 
Esse novo regime está disponível para as empresas com quebras iguais ou superiores a 40% e
permite reduzir os horários, consoante o recuo da faturação. No caso das empresas com quebras de,
pelo menos, 40% (mas inferiores a 60%), será possível reduzir os horários em 50%, entre agosto e
setembro, e em 40%, entre outubro e dezembro. Já as empresas com quebras superiores a 60%
poderão reduzir os horários em 70%, entre agosto e setembro, e 60%, entre outubro e dezembro.
 
No quadro deste novo regime, as empresas ficam, de resto, responsáveis pelo pagamento de 100%
das horas trabalhadas e 30% de uma fatia variante das horas não trabalhadas (66% entre agosto e
setembro e 80% entre outubro e dezembro), pagando a Segurança Social os outros 70%.
 
Mas há uma exceção. No caso das empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75%, a
Segurança Social pagará ainda 35% das horas trabalhadas, além dos tais 70% da fatia variante das
horas não trabalhadas.
 
Novo lay-off dá bónus a algumas empresas. Veja as simulações
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Ler Mais
 
O apoio tem de ser pedido através da Segurança Social Direta, mas o formulário ainda não está
disponível. Será pedido ao empregador, nesse âmbito, uma declaração sua e uma certificação do
contabilista certificado que "atestem a situação de crise empresarial" (a tal quebra de, pelo menos,
40%), bem como uma listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos, respetivos número de
Segurança Social, valores de retribuição normal ilíquida e a indicação da redução dos horários, em
termos médios mensais. De notar que o requerimento produz efeitos no mês de submissão. Ainda
assim, em setembro, os empregadores podem pedir, excecionalmente, a ajuda em causa para agosto.
 
O apoio é aprovado e renovado mensalmente, até ao final de dezembro de 2020. Os empregadores
podem, de resto, entrar e sair deste regime, quando quiserem, sem que tal prejudique a possibilidade
de prorrogarem o mesmo; Isto é, o apoio pode ser requerido em meses interpolados.
 
Fátima Castro
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Avião passa rente ao areal das praias do Algarve e lança pânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: MAGG Online Autores: Rafaela Simões

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b9bcce6

 
Era um voo de treino mas ninguém sabia. "Colocou em risco a vida de muitas pessoas", dizem os
banhistas que estavam no local.
 
Um Airbus A380-841, o maior avião comercial do Mundo, passou junto ao areal das praias de Albufeira
e Faro esta quarta-feira à tarde, 5 de agosto, e assustou os banhistas, principalmente os que se
encontravam na praia da Falésia, no concelho de Albufeira. Ao que parece, o avião que descolou de
Beja às 14h30 e sobrevoou a zona durante cerca de uma hora, estava a fazer um voo de treino,
conforme avança o "Correio da Manhã".
 
O avião passou a 230 metros de altitude (755 pés), segundo o site da especialidade Flight Radar 24,
muito abaixo do mínimo recomendado de 610 metros (2 mil pés), razão pela qual causou estranheza
aos que se encontravam nas praias, e "colocou em risco a vida de muitas pessoas", segundo vários
turistas, de acordo com o "CM".
 
Várias pessoas chegaram mesmo a ligar para o 112 com receio de que o Airbus A380-841 caísse.
"Acho vergonhoso fazerem isto com tantas pessoas na praia", disse um turista ao mesmo jornal.
 
No entanto, sabe-se que o voo foi autorizado pela Navegação Aérea de Portugal (NAV), empresa do
Estado que garante a prestação segura e eficiente de serviços de navegação aérea, que garantiu que
"foram cumpridas as normas de segurança". Ainda assim, a torre de controlo de Faro viu-se obrigada
a comunicar a altitude atingida no voo comandado pelo vice-presidente da Hi Fly, o piloto Carlos
Mirpuri.
 
Aguarda-se agora uma posição do Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre uma eventual
investigação às características do voo.
 
[Additional Text]:
Avião passa rente ao areal das praias do Algarve e lança pânico
 
Rafaela Simões
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ocupação média/quarto nos 33,2% em julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/aheta-ocupacao-media-quarto-nos-332-em-julho/

 
Início Destaques AHETA: ocupação média/quarto nos 33,2% em julho
 
AHETA: ocupação média/quarto nos 33,2% em julho
 
Agosto 6, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Segundo dados que nos foram enviados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) relativamente a 2019, o mês de Julho de 2020, nas unidades de alojamento do
Algarve, a taxa de ocupação global média/quarto foi 33,2%, 60,2% abaixo do valor registado em 2019
e o mercado britânico foi o que mais contribuiu para a descida verificada (-91,1%), seguido pelo
irlandês (-91,9%), alemão (-58,9%) e pelo holandês (-67,3%).
 
A AHETA refere que o mercado nacional foi o que apresentou a menor descida, (menos 8,3%), tendo
representado 61,1% do total das dormidas em Julho na região.
 
Segunda estima a AHETA, cerca de 22% das camas classificadas permaneceram encerradas, pelo que
a percentagem de empreendimentos que ainda não reabriram é bastante superior.
 
No que concerne ao volume de vendas registou-se uma descida face ao mesmo mês do ano anterior
de 66%.
 
Em valores acumulados, a ocupação por cama regista uma descida média de 62,9% desde Janeiro e o
volume de vendas uma quebra de 61,8%.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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tweet
 
Luís de Magalhães

Página 51



A52

Boris recebe t-shirt com a palavra ´Algarve´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: https://postal.pt/papel/2020-08-06-Boris-recebe-t-shirt-com-a-palavra-Algarve

 
O condicionamento do Reino Unido e da Irlanda, sendo mercados importantes para Portugal e com
"peso relativo" estão a ter "o seu impacto", explica João Fernandes
 
O número de casos por 100 mil habitantes foi um fator também crucial na decisãoFoto D.R.
Portugal foi excluído do corredor turístico do Reino Unido, pela primeira vez, a 3 de julho. A decisão foi
reforçada com a divulgação da lista britânica, já no dia 24 do mesmo mês. O principal fator para o
afastamento do nosso país é a incidência relativamente elevada de casos de covid-19, principalmente
na região da grande Lisboa.
 
O número de casos por 100 mil habitantes - fator também crucial na decisão - continua também a ser
elevado, o que faz com que as viagens para Portugal não sejam aconselhadas.
 
O Algarve será uma das zonas mais afetadas pela decisão e prevê-se um espectro de desemprego. O
mercado britânico tem uma dimensão representativa de três milhões de receitas em Portugal,
principalmente na região algarvia, com um terço (cerca de seis milhões) dos turistas.
 
Os empresários algarvios tentam agora perceber como os fundos europeus serão aplicados no setor,
que já começou a dar sinais de crise. O Governo hesita nas respostas e a solução pode chegar tarde
demais para alguns. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), conta em
entrevista ao POSTAL que "têm sido meses bastante difíceis, como apontam os dados da procura ou
do crescimento do desemprego".
 
O condicionamento do Reino Unido e da Irlanda, sendo mercados importantes para Portugal e com
"peso relativo" estão a ter "o seu impacto", continua João Fernandes. As perspectivas podem inverter-
se no "último quadrimestre [do ano], onde se espera que haja um indicador favorável de casos por
100 mil habitantes". O presidente da RTA afirma que "analisando a segurança sanitária do país por
outros indicadores, temos um retrato positivo. O indicador [dos casos covid-19 por 100 mil
habitantes] não nos favorece".
 
"O Algarve tem vindo a recuperar alguma procura nacional" - João Fernandes
 
João Fernandes fala ainda da região e do crescimento do mercado nacional: "O Algarve tem vindo a
recuperar alguma procura nacional, espanhola e alguns mercados para os quais conseguimos reatar
ligações áreas. Estamos ligados a três cidades europeias. Alguns desses mercados como França,
Holanda e a Alemanha, estão a ter boas taxas de ocupações dos aviões".
 
João Fernandes mostra-se expectante com o turismo nacionalFoto Vasco Célio | D.R.
Os portugueses são responsáveis por 37% das dormidas em hotelaria (segundo os dados de 2019) e
são "claramente um mercado expressivo em agosto", afirma o presidente da RTA, salvaguardando que
a situação do turismo vai demorar "algum tempo" até voltar ao "normal", mas que estes são
indicadores positivos.
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O POSTAL questionou João Fernandes acerca da iniciativa de um grupo de empresários, que ofereceu
uma t-shirt a Boris Johnson com a palavra "Algarve", para alertar para as consequências do fecho do
corredor turístico para o nosso país. O responsável pela RTA afirmou que "não vou comentar isso,
independentemente da liberdade de cada um, não posso entrar nessa discussão enquanto
representante do Turismo do Algarve".
 
A ideia dos dois amigos surgiu depois de uma reunião de negócios, onde Filipe Pimenta, em conversa
com alguns dos seus colegas da TXIRTE, chegou à conclusão de que seria ótimo mandar uma t-shirt a
Boris Johnson. Imediatamente, após a ideia, o empresário pensou na criação de um vídeo e assim
entrou Guilherme Costa.
 
A t-shirt já existe desde 2018 e o contacto com Boris Johnson não foi fácil. Filipe Pimenta pesquisou
na internet como se mandam cartas a "personalidades" e, por sorte, encontrou um exemplo
precisamente com o nome do primeiro-ministro britânico. Para além da prenda e do vídeo, enviaram
uma mensagem que dizia, essencialmente: "Apesar de acharmos injusta a decisão, continuamos
'amigos'".
 
O objetivo era alertar o representante do Reino Unido para o fecho do corredor turístico, enquanto se
fazia uma promoção à marca. Em uma semana, o desafio estava a ser colocado em prática. Contudo,
os amigos não queriam "parecer arrogantes" ou dar a entender que a atitude era um "suplício", o que
foi para ambos o verdadeiro desafio.
 
Empresários decidiram fazer um vídeo para promover a acçãoFoto D.R.
A ideia inicial seria assim dar voz aos empresários, uma vez que as autoridades não atuaram em
conformidade para reverter a situação com o Reino Unido, afirma Filipe Pimenta. O responsável pela
TXIRTE afirma que "é um descontentamento com os nossos [portugueses] e com os ingleses, pela
situação injusta".
 
"O português é proativo, mas não é reativo" - Guilherme Costa
 
Na opinião de Guilherme Costa, o "português é proativo, mas não é reativo. Nesta questão vemos isso
em termos da diplomacia. O Reino Unido representa uma grande fatia [no turismo], principalmente na
região do Algarve". Destaca o diretor de Marketing da ConforHoteis (Albufeira), que a situação é
"problemática" e deve ser feita com delicadeza. Para ambos, o cenário pode ainda piorar.
 
"Como pequenos empresários, temos de o fazer. Se não o fizermos vamos estar à espera da 'onda
gigante'", afirma Filipe Pimenta.
 
"Nós que dependemos do turismo, queríamos tê-los cá. Mas talvez já seja tarde demais", defende o
diretor de marketing. "As férias de muitas pessoas já estão marcadas e a perda vai mesmo
acontecer", conclui.
 
A t-shirt já foi entregue e os amigos esperam ver Boris Johnson com a palavra "Algarve" ao peito.
Enquanto isso, no coração dos britânicos Portugal não será um destino a visitar em 2020. O turismo
nacional parece ser a "solução" para uma parte dos problemas económicos do país.
 
Há 12 minutos
 
Filipe Vilhena
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Covid-19: PR dá "positiva muito elevada" ao esforço para retomar turismo no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2020

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a765e26

 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se hoje agradado com a recuperação do
turismo no Algarve e dá "positiva muito elevada" a empresários, trabalhadores e autarcas que
contribuíram para essa melhoria
 
Questionado pelos jornalistas à margem de uma visita ao Zoo de Lagos, no Algarve, Marcelo Rebelo
de Sousa recusou "dar uma nota" a si próprio pelo seu empenho na visibilidade do turismo algarvio,
preferindo pontuar o trabalho de outros agentes no seto5.
 
"Quem teria uma positiva muito elevada seria quem no Algarve tem feito de tudo para mudar [o
turismo] de 0%, para 50% e em alguns casos 60%", afirmou o chefe de Estado, adiantando que é
necessário que essa nota "seja dada pelos portugueses e estrangeiros" que fazem crescer o turismo
no Algarve.
 
O Presidente da República destacou "os empresários, hoteleiros, trabalhadores, os autarcas e a
sociedades civil" que conseguiram ir "arrancando os motores" e recuperar os valores do turismo que
"eram zero" no final de junho, quando iniciou as vistas semanais à região.
 
"E zero era mesmo zero", frisou.
 
Na terça-feira, antes de um jantar com autarcas algarvios, o chefe de Estado tinha destacado que,
comparado com o que viu "há quatro ou cinco semanas", a região está no bom caminho. "Lento, mas
estamos bom caminho", declarou.
 
"Agora estamos entre os 40, 50%. É uma subida muito rápida, mas temos de admitir que é ainda
pouca coisa comparado com o panorama em anos anteriores, mas é um esforço muito grande que
está a ser feito", afirmou, destacando o esforço dos autarcas algarvios, que "não pararam", tendo já
apresentado "o seu caderno reivindicativo ao Governo".
 
Ainda na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai "continuar a acompanhar a situação"
na região e que "vai haver mais vindas em agosto, setembro e outubro".
 
"Todos sabem que o Presidente da República dedica ao Algarve mais atenção que às outras regiões do
país, porque o turismo tem uma importância fundamental na economia região, em percentagem, em
empregos e criação de riqueza e contributo para o país", declarou.
 
O chefe de Estado defendeu que são necessárias "verbas específicas para a diversificação" do setor
económico algarvio, que podem ir desde a "investigação à universidade, ao digital, ao mar, à
agricultura, à ligação da indústria à agricultura e à criação de novos serviços".
 
"Todos temos a noção de que tudo isso é muito importante, mas precisa de uma coluna vertebral que
não vacile, que é o turismo e é essencial que recupere", realçou.
 
Desde o final de junho, o Presidente da República já visitou os concelhos de Albufeira, Vila Real de
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Santo António, Tavira, Loulé, Lagoa e Lagos, tendo anunciado que "no fim de semana será a vez de
Silves".
 
PYD // SR
 
Este verão assine 6 meses a VISÃO, em papel ou digital, e receba mais 3 meses de leitura grátis
 
PRECISAMOS DE SI: ASSINE!
 
Lusa
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