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AL 

Todos os fins de semana de agosto, descubra 
no i segredos do património histórico e natural 
do país. Sempre com sugestões de bons livros 
para descobrir a terra pelas palavras de quem 

se deixou inspirar por paisagens, pessoas 
e tradições, e ainda curiosidades sobre a nossa 

estimada gastronomia. Num ano de férias cá dentro, 
o primeiro destino de verão é incontornável... 

Mas será que conhece mesmo o Algarve? 

TEXTOS Marta E Reis e Mariana Madrinha 
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ALGARVE, 1922 'Todo o Algarve 
é um pomar cultivado com esmero. 
A gente do Alentejo, quando vê um 
bocado de terra bem tratada, diz: 
— É um pedacinho do Algarve. —
Mas não se lembra que o Algarve 
está retalhado, pulverizado, três pés 
de oliveira, dois pés de amendoeira, 
e as almas rancorosas divididas como 
a terra. Um palmo de campo faz uma 
diferença extraordinária e um marco 
disputa-se a tiro entre irmãos. 
Regímen de salário deficiente, um 
orçamento estreito, tomaram o 
homem preocupado e subtil. De raça 
é moiro, de condição eterno 
explorado. Raul Brandão, 
Os Pescadores, 1923 
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Em busca de Balsc  As ruínas 
da que terá sido uma das 
maiores cidades romanas da 
Lusitânia, maior que Olissipo 
(hoje Lisboa) e Ossónoba 
(Faro), foram descobertas em 
1866 na Quinta Torre de Aires, 
um terreno particular em Luz 
deTavira. Depois de décadas de 
abandono, a investigação 
ganhou fôlego nos últimos anos 
e o projeto Balsa — Em busca 
das Origens do Algarve fez uma 
campanha de escavações no ano 
passado, que ajudou a delimitar 
o perímetro do povoado. As 
sondagens ao terreno e ruínas 
encontradas parecem confirmar 
que Balsa terá sido destruída 
algures no século II, quando os 
investigadores acreditam que a 
costa foi dizimada por um 
tsunami. Neste momento não há 
visitas organizadas ao recinto, 
mas pode acompanhar o projeto 
em balsa.cvtavira.pt 
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SEGREDOS 
DO ALGARVE 

Sabia que há uma cidade perdida 
em Tavira que terá sido a maior 
da Lusitânia? E que existem 51 

espécies de libelinhas na região? 
Eis alguns tesouros e histórias do 

Algarve para descobrir este verão. 
MARTA E REIS 

marta.reis(ajotzline.pt 

O POÇO 
DO VAZ VARELA 
Consta que à saída 
de Tavira, na velha 
estrada para Vila 
Real de Santo 
António, junto à 
cerca do antigo 
convento dos frades 
do Carmo, há um 
poço com uma 
moura encantada, 
Fátima. Reza a lenda 
que pede ajuda a 
quem passa para 
quebrar o feitiço, 
mas mal veem o seu 
dragão fogem. 
Teriam de se deixar 
engolir para a salvar. 
Fátima não prende 
ninguém, mas os 
que não contam o 
que viram têm uma 
vida longa. Os que 
não sabem guardar 
segredo não duram 
muito. A história é 
contada em Lendas 
Portuguesas, de 
Fernanda Frazão. 
Fátima seria filha do 
governador de 
Tavira, Abdalad. Na 
reconquista da 
região em 1249, o 
homem teme pela 
vida e traça um 
plano de fuga. 
Fátima recusa-se a 
partir. Para evitar a 
sua morte, o pai 
enfeitiça-a por mil e 
um anos. O certo é 
que ainda não 
passaram... 
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CAPELA DOS OSSOS... 
NO ALGARVE HA TRÊS 
Talvez só conheça a capela 
dos ossos de Évora, mas no 
Algarve existem pelo menos 
três, todas igualmente 
estranhas. Existe um ossário 
na Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, em Faro, uma 
capela de ossos na Igreja de 
São Sebastião, em Lagos, e 
a terceira fica na freguesia 
de Alcantarilha, Silves, junto 
à igreja matriz. 

A IGREJA COBERTA 
DE AZULEJOS 
A Igreja Matriz de São 
Lourenço (Almancil) é um 
dos tesouros da arte sacra 
algarvia. Os azulejos da 
autoria de Policarpo de 
Oliveira Bernardes, de 
1730, cobrem todo o 
interior e narram a vida de 
São Lourenço. 
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Ruínas de Milreu  Viaje no tempo e imagine como seria a 
vida de uma abastada família romana, com as suas termas, 
pátios e estruturas agrícolas. As ruínas de Milreu, a 8 km de 
Faro, são um dos melhores exemplos do edificado senhorial 
nos primeiros séculos da era Cristã nas províncias da 
Hispânia, hoje Península Ibérica. A villa era decorada com 
mosaicos com figuras alusivas à vida marinha, que ainda 
hoje se podem ver. Um busto de uma jovem mulher 
encontrado no sítio de Milreu está guardado no Museu 
Nacional de Arqueologia. "Esta cabeça evanescente resistiu: 
Nem deusa, nem mulher, apenas ciência 
De que nada nos livra de nós mesmos", 
escreveu Jorge de Sena no poema Cabecinha Romana de 
Milreu. 
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Junto à vila de Estoi, na saída da EN 125 para S. Brás de Alportel 

ASSALTO AO CASTELO 
São oito os castelos do Algarve. Começando 
pela costa, em Aljezur encontra um castelo de 
construção militar árabe. Tem muralhas para 
descobrir em Lagos e ainda os castelos de 
Silves e Paderne. O Castelo de Loulé também 
tem origem árabe, mas já foi construído 
depois da reconquista. O castelo de Tavira é 
fenício. Por fim os castelos de Castro Marim 
(sec. XIII) e de Alcoutim (XIV), erguidos para 
proteger a fronteira. 

' 
~ — -  — ,-.1.... 

A cidade ideal que os pescadores não queriam 
O decreto para que se construísse uma cidade no 
extremo do Algarve, para fortalecer a economia da 
região e encher a vista aos espanhóis, sai em 1773. 
Marquês de Pombal dá ordem para a construção de Vila 
Real de Santo António no início de 1774, com um 
traçado geométrico idêntico ao da Baixa de Lisboa. Em 
apenas cinco meses ficaram prontos os primeiros 
edifícios no que era considerada a cidade ideal do 
Iluminismo e um modelo do reino moderno, mas não 
havia forma de convencer as pessoas a irem para lá. 
Sebastião José de Carvalho e Melo não foi de meias 
medidas e mandou demolir as cabanas de pescadores de 
Monte Gordo. A régua e esquadro, como Lisboa, 
VRSA ganhou vida. A Avenida da República, virada 
para o Guadiana, tem sete quarteirões simétricos. Cada 
eclificio tem sete janelas na fachada. Ora conte. 

VRSA e a Baixa de Lisboa tem o  mesmo desenho 
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Pôr-do-sol no Cabo de SãoVicente  De local de culto pagão 
a marco das Descobertas, as referências à península de Sagres 
remontam ao séc. 1. O Cabo de São Vicente, o local mais remoto r. 
do Cuneus, como era chamado na altura o extremo sudoeste da 
Península Ibérica, foi descrito pelo geógrafo grego Estrabão 
como o ponto mais ocidental de todo o mundo habitado. 
Chamavam-lhe Promontório Sagrado, ainda que subsistam 
dúvidas sobre se a referência é ao Cabo de S. Vicente ou à Ponta 
de Sagres. Marcante, mesmo para os antigos, era já o pôr-do-sol 
sobre o mar. Artemidoro (séc. ir) chegou a relatar que o sol se 
punha no Cabo de São Vicente cem vezes maior e que a noite 
chegava imediatamente, mas também dizia que ninguém lá ia à 
noite, o que tem deixado os investigadores pouco convencidos. 
Ilusões à parte, o espetáculo continua a ser imponente. 

DEUS DO OCEANO, 
O PRIMEIRO "TESOURO 
NACIONAL" DO ALGARVE 
Corria o ano de 1926 
quando escavações na 
Rua Infante D. Henrique, 
em Faro, destaparam um 
mosaico romano de 
grandes dimensões. A 
peça permaneceu 
enterrada e só em 1976 
começou a ser alvo de 
intervenção. Viria a 
revelar-se um mosaico 
com a figura do deus 
Oceanus, quase intacto... 
do qual foi possível 
conservar 27 metros 
quadrados do que seria .o 
pavimento de uma sala. 
Em 2018, a peça foi 
reconhecida como 
Tesouro Nacional, o 
primeiro do Algarve. 
Oceano pode ser visto no 
Museu de Faro. Na 
inscrição podem ler-se 
quatro nomes, dos 
homens que algures entre 
o séc. II e o séc. III terão 
custeado a obra, ficando 
assim para a História. 
Segundo a investigação, 
eram magistrados e a 
sala pertencia a um 
edifício ligado a 
atividades marítimas. 

O MERCADO DE ESCRAVOS 
Pensa-se que o primeiro mercado de escravos da Europa quatrocentista funcionou em Lagos. O 
primeiro barco com homens, mulheres e crianças atracou em 1444, liderado por Lançarote de Freitas. 
Em 2009, na construção de um estacionamento subterrâneo, foram descobertas mais de 100 ossadas 
de africanos, um achado que destapou um pouco mais da história da escravatura no país. No edifício 
Mercado dos Escravos, que na realidade funcionaria como alfândega, pode ser visitado um núcleo 
museológico sobre a escravatura e conhecer-se o projeto Rota do Escravo, da UNESCO. O relato da 
primeira "partilha de cativos" na praia de Lagos, com o Infante D. Henrique no seu cavalo e escravos em 
lágrimas, foi deixado por Zurara na Crónica dos Feitos da Guiné, num misto de fascínio - a "maravilhosa 
cousa" de ver diferentes fisionomias e peles - e comoção. "Mas qual seria o coração, por duro que ser 
pudesse, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela companha?", perguntava. 

O VASO MISTERIOSO DE TAVIRA 
Foi descoberto em 1995 em 
escavações na antiga Pensão 
Arcada, em Tavira, para uma nova 
agência do BNU. Foi parar ao lixo, 
pensou-se que seria um brinquedo 
e, finalmente, foi recuperado, 
tornando-se o ex-líbris da olaria 
islâmica no Algarve e um mistério, 
já que não é conhecida peça igual. 
Tem 14 figuras no bordo e uma 
pomba. Conheça a história e o 
vaso no Núcleo Islâmico do Museu 
Municipal de Tavira. 
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FORNO DE CAL DE 
PORTO NOBRE, LOULÉ 
Um forno de cal na aldeia de 
Porto Nobre, nos arredores 
de Querença, preserva a 
memória daquela que foi 
uma das atividades mais 
rentáveis do interior algarvio, 
rico em calcário. É uma 
herança mourisca. Pode ser 
que ainda encontre algum 
caleiro ou familiar para lhe 
explicar o processo. 
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Uma aldeia da pré-história em 
Portimão  Os Monumentos Megalíticos de 
Alcalar, na freguesia de Mexilhoeira Grande 
(Portimão), são dos vestígios de uma 
comunidade da pré-história mais bem 
conservados do país. A aldeia seria o epicentro 
da vida num território que se estendia entre 
Alvor e a serra de Monchique. As estruturas e 
sepulturas foram datadas entre a segunda 
metade do iv e finais do m milénio antes da 
era cristã. Sim, pelo menos há 5 mil anos, já 
vivia ali gente. A cripta do túmulo maior, com 
o nome de código Monumento n.° 7, é única 
no país e pode ser visitada. 
Sai/7a muis cin 

Cripta do Monumento n.° 

CHALÉ JOÃO LÚCIO, OLHÃO 
A casa circular do poeta João Lúcio, onde 
hoje funciona a ecoteca de Olhão, é 
considerada um dos exemplos 
emblemáticos da arquitetura simbolista no 
país, a par da Quinta da Regaleira, em 
Sintra. Escondido no Pinhal de Marim, João 
Lúcio imaginou uma torre de marfim retirada 
do mundo. Depois da morte do poeta, em 
1918, vítima da gripe pneumónica, a casa 
permaneceu abandonada — dizia-se até que 
assombrada. Foi entregue ao Estado em 
1980, restaurada e, hoje, pode ser visitada. 

A 

•.T 

e 

Vila Romana do Cerro da Vila 
Em Loulé, não deixe de visitar as 
ruínas de uma vila rústica romana 
típica do território que então dava 
pelo nome de Ossónoba, sobre o 
qual foi erigido a cidade de Faro. 
A primeira ocupação, refere a 
Direção-Geral do Património 
Cultural, remonta à primeira 
metade do séc. i d.C. A localização 
favoreceu o aproveitamento dos 
recursos marítimos e existia até 
um porto no local. 
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Pegadas de dinossauro na Praia 
Santa  Prepare-se para viajar ao Cretácico 
Inferior, há 120 milhões de anos, quando 
a região do atual Algarve estava coberta 
por um mar pouco profundo, do género 

• "Ria Formosa gigante", compara o 
Centro de Ciência Viva de Lagos, que 

4 
organiza visitas de campo para conhecer 
as pegadas de dinossauro da Praia Santa. 
A partir de um percurso de terra batida, 
encontrará os vestígios da passagem de 
um iguanodontídeo, herbívoro que 
andaria pelos 1,8 a 2,4 metros de altura e 
já chapinhava nas águas "algarvias" 
milhões de anos antes de aparecerem os 
primeiros humanos, quanto mais de 
calções e chinelos. 

PRAIAS SECRETAS Q.B. 
PRAIA DO CAMILO 
A praia do Camilo, em Lagos, 
já foi considerada uma das 
mais bonitas do mundo (e 
acabou-se o sossego). O 
acesso, sendo arranjado, não 
é propriamente fácil: é preciso 
descer 200 degraus (e, na 
volta, subir). Este ano, a 
lotação também é reduzida, 
de apenas 40 pessoas. 

PRAIA DA BARRINHA 
Continua a ser das praias 
menos conhecidas do Algarve 
e já se sabe que para estar 
longe das multidões é preciso 
andar um bocado. A praia da 
Barrinha é do mais próximo que 
se conseguirá estar do mar e 
da natureza num estado quase 
virgem, e sem falésias em cima. 
Pode-se chegar lá a pé a partir 
da praia de Faro, através de um 
passadiço de madeira. 
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ANTAS DE CACHOPO, TAVIRA 
Terá de resistir ao calor da serra 
algarvia, mas diz quem conhece o 
passeio que vale a pena a subida até 
à freguesia de Cachopo, em Tavira, 
onde poderá descobrir duas antas 
(monumentos funerários do neolítico) 
bem preservadas, a Anta das Pedras 
Altas e a Anta da Masmorra. 

• ".. ._.• 
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Praia Santa, Lagos 

E MAIS PEGADAS NA PRAIA DA SALEMA 
Na praia da Salema, com um acesso 
mais fácil - especialmente se tiver 
crianças -, também pode encontrar 
vestígios de iguanodontídeo. Debaixo da 
escola primária há uma pista com 13 
pegadas. Indo para este, em direção à 
Lomba das Pias, há uma laje com 
pegadas com dedos finos e pontiagudos. 
Terão sido ali deixadas por três 
dinossauros carnívoros terópodes, da 
mesma família do velociraptor. 

CABANAS VELHAS 
A praia das Cabanas Velhas, 
depois de Burgau, é outro 
paraíso natural menos 
conhecido. Quando a maré 
sobe, o areal fica estreito, mas 
vale a pena conhecer, mesmo 
por quem não se deixa 
convencer pelas águas 
supostamente mais frias deste 
lado do Algarve. A calma 
compensa. 

QUANDO AS PRAIAS 
DO ALGARVE NÃO 
ERAM FAMOSAS 
Publicado em 1876, o livro As 
Praias de Portugal. Guia do 
Banhista e do Viajante, de 
Ramalho Ortigão, não tinha 
nenhuma referência às praias 
algarvias, nem na secção de 
praias "obscuras". O boom do 
turismo balnear no Algarve só 
acontece na década de 50 do 
século passado e dispara com 
a inauguração do aeroporto de 
Faro a 11 de julho de 1965, 
com direito a visita de Estado 
de quatro dias de Américo 
Thomaz. 

— 

• 
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INTUITLAI 
CIÊNCIA 

A oliveira milenar de Pedras d'El 
Rei  E uma das oliveiras monumentais 
de Portugal e uma das mais antigas 
do continente. São 2210 anos de vida 
de uma árvore que assistiu à ocupação 
do Algarve por gregos, romanos, árabes, 
cristãos... e por gerações e gerações de 
veraneantes do aldeamento de Pedras 
d'El Rei. As oliveiras terão sido trazidas 
para a região pelos fenícios, que 
começaram a comercializar azeite. 
O tronco, com uma abertura, tem um 
perímetro de mais de sete metros. 

1.• 

Pedras d'El Rei, Santa Luzia 

ALGAR DE BENAGIL 
É um lugar mágico, como se 

O PONTO MAIS ALTO DO ALGARVE estivesse dentro de uma concha. 12 MIL ANOS DE RIA 
Foia, a 902 metros de altitude na serra Há muito que esta gruta não é Sabia que a Ria 
de Monchique, é o ponto mais alto do segredo, muito menos para os Formosa começou a 
Algarve. É menos de metade da Torre estrangeiros que ficaram rendidos, formar-se há cerca 
na serra da Estrela (1993 m), mas a vista mas já lá foi? Situada entre a praia de 12 mil 
panorâmica vale a viagem — e, se tiver de Benagil e a praia da Corredoura, anos, entre o fim do 
crianças, pode fazer aquela célebre em Carvoeiro, existem voltas último 
cena d'O Rei Leão, "Simba, tudo isto, turísticas. Reza a lenda que tudo período glaciar e o 
um dia, será teu". Passeando por começou com o amor proibido de início do período 
Monchique, não deixe de estar atento dois mouros, claro está, Benagil e interglaciar atual? 
às magnólias — a mais antiga da Europa, Carvoeiro. Ela, rica, e ele, pobre. O Conheça a história 
no Convento, morreu em 2017, mas há pai dela não gostou da história e foi no percurso Um Dia 
muito mais. E tente descobrir um atrás deles. Achou-os a namorar no na Ria, preparado 
carvalho-de-monchique, espécie que só lugar do costume, matou-o e as pelos circuitos 
existe na serra algarvia. lágrimas dela foram tantas que Ciência Viva. 

abriram buracos na rocha. 
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Fonte Benémola, o oásis algarvio 
(e hotspot de libelinhas)  No interior do 
concelho de Loulé, junto a Querença, descubra 
a Fonte Benémola, um oásis no interior algarvio, 
com água todo o ano. Para lá chegar terá 
de fazer o percurso a pé, deixando o carro 
no estacionamento. O trilho acompanha a ribeira 
de Menalva e é acessível. Além de albergar várias 
espécies de aves e uma orquídea que parece um 
abelhão (flor-dos-passarinhos), é considerada 
um hotspot de libelinhas, um heliporto, como 
lhe chama o Centro de Ciência Viva do Algarve. 
Só na região estão identificadas 51 espécies. 
O passeio até à Fonte Benémola é uma 
das propostas dos Circuitos Ciência Viva. 
Stribu  'liais em circulloscienciuviva.pi 
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inwfflii 
o DIA  • 

DOS . 
PRODIGIOS 

LI ob‘ JORGE 

SM: 

O Dia dos Prodígios 
De Lídia Jorge 

Primeira edição: 
Publicações 
Europa-América, 
1979 

Zoos n 7/ Volta ao Portugal desconhecido 
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AVilamaninhos de LídiaJori.:ie 
Nascida em Boliqueime, Lídia Jorge foi 
beber às suas raízes para ambientar o seu 
primeiro romance, O Dia dos Prodígios, 
publicado há 40 anos. Passado nos anos 
70, 0 Dia dos Prodígios surge dos 
ventos de mudança da Revolução de 
Abril e traz os ecos da tensão social para 
a narrativa através da população do lugar 
imaginado de Vilamaninhos, situado no 
Algarve, casa de gente rural presa ao 
antigamente que não entende a 
mensagem de mudança e todo o novo 
mundo que se abre em frente. Um retrato a partir das 
marcas da vida das gentes do Algarve e que fazia, afinal, 
espelho com outras regiões do país. 

DE FARO PARA OXFORD: A BIBLIOTECA PIRATEADA 
A famosa Biblioteca Bodleiana de Oxford tem na sua origem um núcleo 
português. E um saque. Em 1596, "o conde de Essex, juntamente com Sir 
Francis Drake, Sir Walter Raleigh e outros, dirigiram-se de barco para a 
costa sul do Algarve", conta Martin Page em A Primeira Aldeia Global. "Os 
soldados desembarcaram e, após destruírem as pescas de atum existentes 
no porto, foram conduzidos pelo conde até à cidade que, entretanto, fora 
abandonada pelos moradores. A mansão mais nova e mais bela de Faro era 
o Paço Episcopal. [...] O bispo do Algarve, D. Jerónimo Osório, tinha, ainda 
recentemente, deslocado a Sé da cidade de Silves, no interior, para a 
costa. Era conhecido em toda a Europa católica pelos seus conhecimentos 
em humanidades, teologia e história e literatura latina. A sua biblioteca era 
uma das bibliotecas privadas mais valiosas. À falta de melhor para pilhar, o 
conde de Essex mandou carregar os livros do bispo a bordo do navio e 
levou-os para Inglaterra, oferecendo-os a Sir Thomas Bodley, fundador da 
Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford". No ano passado, o 
historiador José António Martins dirigiu-se a Oxford para identificar esses 
livros e existe um movimento para que sejam restituídos a Portugal. 

AS PRAIAS DE SOPHIA 
"Há muito que deixei aquela praia/ De 
grandes areais e grandes vagas/ Mas 
sou eu ainda quem na brisa respira/ 
E é por mim que espera cintilando a 
maré vaza". São muitos os poemas de 
Sophia que nos transportam para 
dentro do mar onde vivia. "Há Muito", 
poema cima citado, é um dos textos 
de Dual, livro publicado em 1972. 
Prefaciado por Eduardo Lourenço, 
Dual retoma a obsessão da escritora 
pelo mar, numa altura em que tinha 
adotado o Algarve há nove anos. A 
conquista fez-se a partir da 
Casa da Meia Praia, em Lagos, onde 
passava os verões - até 1961, a 
Granja, em Vila 
Nova de Gaia, 
era o local 
escolhido para o M:AL 

período estival 
passado em 
família. A Casa 
da Meia Praia foi 
escolhida por se 
situar em Lagos, 
"uma cidade 
meticulosamente  Dual 
limpa, cheia de De Sophia 
gente honesta", de Mello Breyner 
contou certa vez. 
Das temporadas Publicado pela 
aqui passadas, primeira vez em 1972, 
principalmente foi reimpresso em 
nos primeiros 2014 pela Assírio 
anos, nasceram & Alvim 
textos como 
"Caminho da 
manhã" (Livro Sexto, 1962), em que a 
autora recorda a travessia para a 
praça de Lagos, feita pela "estrada 
que é de terra amarela e quase sem 
nenhuma sombra". Pedro Sousa 
Tavares, neto da escritora, publicou 
há dois anos um artigo no DN em que 
recordava a alfarrobeira que entupia a 
piscina da Casa da Meia Praia que a 
avó não deixava cortar de maneira 
nenhuma, as noites de nortada ou os 
passeios da avó até à praia. 
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A COMIDA ESQUECIDA DO ALGARVE Catatuzes, 
alcagoitas, pau-roxo, cherovias, tengarrínhas (na 
foto) são alguns dos alimentos esquecidos da 
gastronomia algarvia que têm vindo a ser 
recuperados pelo projeto Festival da Comida - 
Esquecida, promovido pela QRER - Cooperativa 
para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa 
Densidade. A QRER organiza "piqueniques de 
charme", com iguarias e acordeonista, mas também 
iniciativas como visitas guiadas a hortas locais, com 
direito a refeição, ou jantares. O próximo evento é um 
piquenique a 29 de agosto junto à Cascata de 
Pomarinho, em Tavira, ainda com lugares 
disponíveis. Saiba mais em comidaesquecida.com 

at—

 

aR 
`'••'" 

'..kr.-V-••••• 

• 

'4"v-‘ • 

4: 

MUXAMA OU ESTUPETA? 

O atum salgado é um dos 
petiscos mais afamados do 
Algarve. Pedaços de atum 
fresco em salga húmida fazem 
a estupeta, servida em salada. 
Já a muxama é feita com as 
peças lombares do peixe, seco 
e salgado, com consistência 
mais rígida. A pesca do atum 
consolidou-se a partir do séc. 
XV e seria um dos motores da 
região. Este verão, o Centro de 
Ciência Viva de Tavira e a Lais 
de Guia - Associação Cultural 
do Património Marítimo estão 
a dinamizar um percurso 
dedicado à rota do atum em 
Tavira, mostrando a história do 
antigo arraial da Armação do 
Barril, que decorreu entre 1841 
e 1966. 

LEITURAS1 
GASTRONOMIA 
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Bolas-de-Berlim... com tinta de choco  São a última 
., • novidade das Bolinhas do Carlos, fábrica e pastelaria em 

Moncarapacho, Olhão. "Foi por sermos uma terra de peixe. 
São boas e ficam pretinhas", diz Carlos Cipriano, o 
proprietário. Este ano faltam os turistas, mas nunca falta apetite 
para uma bolinha. Desde a introdução da massa de alfarroba, 
em 2014, as Bolinhas do Carlos têm estado imparáveis nas 
criações. Além da bola de choco também há bola de curcuma. 

O i agradece a colaboração da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que tutela o 
Museu Arqueológico do Carmo, e da agência nacional Ciência Viva. Conheça o projeto 
Circuitos Ciência Viva, com paragem em alguns destes pontos, em circuitoscienciaviva.pt 
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OS SEGREDOS MAIS 
BEM GUARDADOS 
DO ALGARVE 
Sabia que existe uma aldeia da pré-história em Portimão? 
E pegadas de dinossauros em duas praias de Lagos e Vila do Bispo? 
E que uma famosa biblioteca de Oxford guarda livros saqueados 
em Faro? Descubra histórias e tesouros do país fora dos roteiros 
habituais e o que a arqueologia e a ciência têm 
para lhe mostrar este verão PÁGS. 10-19 

Fernanda Lapa 
1943-2020 

"Pertenço á chamada geração da peaste grisalha, que muitos gostariam que estivesse 
quietinha e calada, mas não contem comigo para isso", in SOL, 18 abril de: 2020 
Família pede que troquem as flores por donativo para familia de Bruno Cm ide 
// PÁGS. 3042 

• 

Entrevista a Luís Pedro de Abreu, 
arquiteto de Querido, mudei a casa! 

"Entrei em casas 
sais  que eram 

autênticos dramas" 
"Choro em quase todos os programas" 

"Muitas pessoas estão a entregar 
as casas aos bancos 

porque não têm dinheiro" 

// PÁGS. 20-25 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 9,90 x 29,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87953751 07-08-2020

NA LINHA DA FRENTE 
POR JOSÉ PAULO 
DO CARMO 

As férias. Portugal 
a mostrar o que vale  
Com o início das minhas férias 
marcado para 20 de julho, des-
ci como sempre até ao Algar-
ve com muita vontade de lim-
par a cabeça e desligar num 
ano tão difícil fisica mas, sobre-
tudo, psicologicamente. Fui 
com a curiosidade de perce-
ber como ia o país responder 
a esta quase obrigatoriedade 
de passarmos férias por cá, 
como se iam comportar as pes-
soas e o que receberiam elas 
de volta. A realidade é que este 
nosso pequeno paraíso deu 
mais uma vez uma demons-
tração da sua valia, mostran-
do a alguns que se acham mui-
to modernaços e que lá fora 
acham tudo fantástico e piam 
fininho, mas que por cá estão 
sempre a criticar e a armar 
barafunda, que somos tão reco-
nhecidos por todo o Mundo 
porque temos condições úni-
cas que nos posicionam como 
um destino de eleição por méri-
to próprio. 

E foi preciso chegar a este 
ano em que talvez as raízes da 
nossa terra nos tenham ouvi-
do, para nos entregar como 
prémio merecido, por tudo 
aquilo que temos passado, para 
além do sol e calor habituais 
uma água do mar que em 15 
dias nunca baixou dos 22 graus 
e que chegou a ir aos 26! Só 
para aqueles que gostam de 
acusar o Algarve de não ter a 
temperatura das águas cari-
benhas, aí está a resposta. Se 
era o ano em que os portugue-
ses mais mereciam estas con-
dições aqui as têm, de bande-
ja. Se este ano praticamente 
não temos turismo e se tantos 
irão sofrer com isso, pelo menos 
que aproveitemos uma das 
poucas coisas boas que isso 
nos traz, a tranquilidade de 
umas férias com menos con-
fusão, onde as pessoas respei-
tam mais as distâncias na areia, 
nos supermercados ou restau-
rantes. 

Vi empresários muito zelo-
sos no cumprimento das regras 
de higiene e segurança, vi 
comerciantes a fazer pela vida 
mas preocupados com a vida  

deles e a dos outros e, na sua 
maioria, nós os turistas a res-
peitarmos o que nos foi deter-
minado com atenção às más-
caras, à desinfeção das mãos 
e cumprindo o distanciamen-
to social. Mas também vi os 
chico espertos do costume a 
refilar nos restaurantes por-
que a mesa havia sido marea-
da para 6 e eles eram 10 e, por 
isso, queriam sentar pessoas 
à cabeceira para caberem os 
restantes, em cima de outras 
mesas, ou os que se recusa-
vam a andar nos espaços com 
máscara mesmo após diver-
sas chamadas de atenção. Há 
sempre quem tente furar o ins-
tituído, quem desrespeite as 
normas e se arme em engra-
çadinho - também temos alguns 
desses por cá. 

A verdade é que o destino 
está a revelar-se à altura dos 
seus pergaminhos e da época 
em particular, com grandes 
prejuízos e muitas dificulda-
des, é certo, mas a apresentar 
um serviço de qualidade a tan-
tos que acorreram às nossas 
praias para tentar encontrar 
um pouco de paz e sossego 
num ano tão estranho. Um 
pouco de sol em tempos som-
brios. 

E que sabor estão a ter estas 
para todos aqueles que, feliz-
mente, ainda as podem gozar. 
Com toda a certeza, este será 
um verão que ficará para sem-
pre na nossa memória. Para 
os que se deslocaram ao Algar-
ve ficará por duas razões: pelas 
que já conhecemos em termos 
de regras e procedimentos mui-
to particulares, mas também 
pela fantástica capacidade que 
o nosso país demonstra, quer 
não só na sua vertente mais 
natural como também no tra-
balho a que muitos se dedicam 
todos os dias para nos propor-
cionar este resultado. Que tra-
balham para que, quando tudo 
mudou, nos possa parecer, por 
momentos, que nada tenha 
mudado. E não há país como 
o nosso para comer um peixi-
nho grelhado na brasa e dar 
um mergulho no mar... 
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SEMÁFORO 

Félix da Costa 
A paragem provocada pela 
pandemia não o perturbou. 
Cinco meses depois, o 
piloto cascalense fez pro-
vas perfeitas em Tempelhof 
e Berlim e somou a terceira 
vitória consecutiva. O título 
de campeão de Fórmula E 
2019/2020 está cada vez 
mais perto. P. 36 

António 
Rolo Duarte 
Com o atrevimento próprio 
de uma certa juventude, 
anunciou que anda "à procu-
ra de malta" que lhe pague 
uns cafés para que ele possa 
fazer um doutoramento em 
Inglaterra. Alegou que a FCT 
se atrasou a pagar-lhe uma 
bolsa, mas a entidade des-
mentiu por completo. Onde 
está a verdade? P. 05 • 
Turismo selvagem 
A combinação da tecnolo-
gia com o turismo levou 
ao nascimento de uma 
nova forma de vandalis-
mo: o daqueles que fazem 
tudo para ter uma boa 
foto. Os estragos provoca-
dos por um turista numa 
escultura de Canova num 
museu em Itália são ape-
nas mais um exemplo dis-
so. Triste. P. 38.`. C. S. 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 11,55 x 4,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87953151 07-08-2020

Mais de 43% das empresas 
de restauração e bebidas e 17% 
do alojamento local ponderam 
avançar para a insolvência, de 
acordo com o último inquérito 
da Associação de Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal 
(AHRESP). A situação é preocu-
pante em todo o país. 

A maioria das empresas de res-

tauração e bebidas não está em 
condições de suportar os encar-
gos habituais, como pessoal, ren-
das, energia, fornecedores, entre 
outros, ainda este mês. No caso 
das empresas de animação no-
turna, perto de de 62% pretende 
requerer insolvência. Em termos 
globais, o inquérito mostra que 
a faturação do mês de julho foi 

avassaladora, com 75% das em-
presas a registarem perdas su-
periores a 40%. Um terço das 
empresas assume não conseguir 
manter todos os postos de traba-
lho até ao fi nal do ano. 

O cenário é igualmente alar-
mante no alojamento local. Em 
julho, quase um terço das unida-
des não teve qualquer ocupação. 

Mais de 43% das empresas de restauração 
e bebidas antecipa insolvência
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ECONOMIA & POLÍTICA 

MERCADO LABORAL DESEMPREGO 

Queda da população ativa 
pode impedir recuperação 
económica rápida 

A CAMINHO 
DOS DOIS 
DÍGITOS, 
ONDE 
ESPANHA 
E LETÓNIA 
JÁ 
CHEGARAM 

A taxa de desemprego desceu no segundo trimestre, mas o impacto da pandemia no turismo e o 
aumento da concorrência global na era do teletrabalho preocupam os especialistas consultados pelo JE. 

JOÃO BARROS 
jbarros@jomaleconomico.pt 

A população desempregada em 
Portugal poderá ainda crescer em 
227,5 mil pessoas até ao final do 
ano. Os cálculos do Jornal Econó-
mico (JE), baseados nas estimati-
vas do Banco de Portugal (BdP) e 
nos dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), mostram que o 
valor registado no segundo tri-
mestre deste ano pode crescer cer-
ca de 80%, terminando o ano cor-
rente com 506 mil desempregados. 

Assumindo a taxa de desempre-
go de 10,1% que o BdP estima para 
o final do ano no seu boletim eco-
nómico de junho e usando os da-
dos mais recentes do INE relativos 
ao mercado laborai, que apontam 
para 278,4 mil desempregados no 
final do segundo trimestre de 
2020, o número de trabalhadores 
que irá procurar ativamente traba-
lho no final do ano rondará os 506 
mil, bem acima dos 352,4 mil re-
gistados no final do ano passado. A 
análise incorpora já a descida na 
população ativa, que registou o va-
lor mais baixo da série iniciada em 
2011, com 5009,6 mil pessoas. 

A queda do produto associada a 
este período será, para o BdP, de 
9,5%. Este valor representa uma 
descida significativa quando com-
parando com os 2,2% de cresci-
mento verificados no final de 2019 
e um ajuste das expetativas do ban-
co central português para este ano, 
que previa, no seu boletim econó-
mico de março, uma contração de 
5,7% no PIB. Os valores agora 
apresentados encontram-se mais 
em linha com as previsões de vá-
rios órgãos internacionais, in-
cluindo a Comissão Europeia. 

Ainda assim, do primeiro para o 
segundo trimestre do ano a taxa de 
desemprego até desceu. Isto justi-
fica-se sobretudo pela não inclusão 
dos trabalhadores em lay-off nesta 
rubrica, bem como pela passagem 
para inatividade de muitos traba-
lhadores disponíveis que não pro-

  

curaram emprego. O BdP alerta, 
assim, que "a magnitude da queda 
na atividade económica no curto 
prazo e a sua posterior recupera-
ção dependem, entre outros fato-
res, da interação da evolução da 
pandemia e as políticas implemen-
tadas". 

As previsões do BdP encontram 
eco na opinião dos especialistas 
consultados pelo JE. João Cerejei-
ra, economista especializado nas 
questões relacionadas com o mer-
cado de trabalho e professor na 
Universidade do Minho, concor-
da com a estimativa para a taxa de 
desemprego no final do ano, sa-
lientando a preocupação que cau-
sa o decréscimo na população ati-
va do país. 

"Na prática significa que a capa-
cidade produtiva do país, em ter-
mos de mão de obra, reduziu-se 
naquele montante. Quanto maior 
a queda na população ativa, menor 

"Caso a economia 
e outros setores 
não  sejam capazes 
de absorver os 
trabalhadores 
desempregados 
provenientes 
da área do turismo, 
o desemprego 
pode persistir durante 
mais tempo" 

será a capacidade de recuperação a 
curto prazo", salientou, ressalvan-
do, no entanto, que "se o aumento 
dos inativos apenas está relaciona-
do com a não procura de emprego, 
então à medida que as restrições 
associadas ao confinamento sejam 
levantadas, é natural que alguns 
destes inativos passem à situação 
de desempregados". 

Luís Aguiar-Conraria, econo-
mista e professor na Universidade 
do Minho, prefere aguardar para 
perceber a natureza conjuntural 
ou estrutural da variação. "Para já, 
todas as variações são explicadas 
pela pandemia e pela reação à pan-
demia. É normal que tenha havido 
menos horas de trabalho, é normal 
que entre os desempregados tenha 
havido menos motivação para 
procurar emprego, o que faz com 
que estatisticamente a população 
inativa aumente, é normal que te-
nha aumentado a subutilização do 
trabalho, dado que muitas empre-
sas nem a meio gás estavam a fun-
cionar", diz o economista. 

Impacto no turismo 
O setor do turismo, um dos moto-
res da economia portuguesa, será 
um dos principais afetados tanto a 
nível global como nacional, e o 
impacto da crise que atravessamos 
nesta área deverá influenciar for-
temente a performance económica 
de Portugal. João Cerejeira suspei-
ta que dificilmente a hotelaria e 
restauração voltem aos níveis de 
emprego observados no final de 
2019, o que leva a um de dois cená-
rios: ou uma emigração elevada, 
que se afigura improvável dada a 
globalidade do choque negativo, 
ou "a mobilidade para setores/em-
presas em crescimento", que classi-
fica como o mais desejável. 

"Para que este esforço [de requa-
lificação profissional] tenha suces-
so é necessária uma conjugação de 
esforços e de recursos não só pú-
blicos, mas também a nível pessoal 
e empresarial", defende o profes-
sor, que lembra os "custos sociais e 
económicos muito elevados" de  

uma possível manutenção de taxas 
de desemprego altas. 

Caso a economia e outros seto-
res não sejam capazes de absorver 
os trabalhadores desempregados 
provenientes da área do turismo, o 
desemprego pode persistir durante 
mais tempo. Para Luís Aguiar-
-Conraria, o processo não se afi-
gura fácil. "Algumas indústrias po-
dem ter de sofrer um severo 
downsizing (o turismo, por exem-
plo), situação em que os trabalha-
dores terão de mudar de setor de 
atividade, perdendo assim compe-
tências específicas que, entretanto, 
tenham adquirido", lembra. 

Teletrabalho 
O teletrabalho, que se afirmou 
como uma ferramenta importan-
tíssima na manutenção de um ní-
vel mínimo de atividade em mui-
tas empresas, também obrigará a 
adaptações e alterações no para-
digma laborai e na organização das 
empresas. Enquanto que a flexibi-
lização deste regime e a evolução 
necessária na gestão empresarial se 
afigura a João Cerejeira como um 
resultado potencialmente positivo 
da pandemia de Covid-19, o eco-
nomista alerta para a baixa percen-
tagem de postos de trabalho passí-
veis de teletrabalho, que ronda os 
20%. "Para a grande maioria não 
há alternativa ao emprego presen-
cial", recorda. 

Luís Aguiar-Conraria vê na im-
possibilidade do teletrabalho para 
certos empregos uma proteção 
adicional, já que adivinha uma 
concorrência global relativamente 
aos trabalhos que não requeiram 
um regime presencial. "Não demo-
rará muito às empresas perceber 
que se alguém pode trabalhar a 
partir de casa, então também pode 
ser substituído por alguém que 
trabalhe a partir de casa no Brasil 
ou na índia, por exemplo. Isso le-
vará a que haja uma forte pressão 
para baixar os salários. Os traba-
lhos que não puderem ser feitos a 
partir de casa estarão mais protegi-
dos, naturalmente", conclui. • 

Ainda que a maior parte dos 
países não contabilize 
situações de layoff como 
desemprego e de muitos 
trabalhadores em situação 
disponível não contarem para 
esta estatística, por serem 
considerados inativos, quase 
todos os membros da UE 
registaram, em junho, uma 
taxa de desemprego superior 
ao verificado no período 
homólogo de 2019, As 
excepções foram França, Itália 
e Polónia. 

A taxa de desemprego no 
segundo trimestre situou-se 
nos 5,6%, segundo os dados 
divulgados pelo INE 
esta semana. Usando a 
metodologia mensal, o INE já 
havia anunciado uma taxa de 
desemprego de 7% em junho. 

EVOLUÇÃO TRIMESTRAL 
DA TAXA DE DESEMPREGO 
EM PORTUGAL 
Valores ajustados sazonalmente, 
em % da população ativa 
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TSF

 	Duração: 00:04:57

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87961174

 
07-08-2020 11:03

Entrevista a Rita Marques

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bfa24d1c-ca1f-4506-ab10-

3ea11e91df83&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pode não haver uma contradição entre os 50 milhões de euros anunciados pelo Governo como impacto
na economia em relação à realização em Lisboa da fase final da Liga dos Campeões de Futebol, já a
partir da próxima semana, e os pouco mais de 7 milhões de euros de receitas na hotelaria anunciados
esta manhã na TSF por Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.
Questionada esta manhã, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, adiantou que não tem
elementos para falar sobre receitas e lembra que estes eventos têm sempre repercussões no curto e
no longo prazo lugar é muito importante. Rita Marques falou também sobre o programa Revive, um
concurso para concessionar património degradado para fins turísticos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-07 12:06
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Antena 1

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87955814

 
07-08-2020 08:10

Turismo em Lisboa afetado pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8943e5ca-f433-4698-8d52-

bab789e39303&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O verão segue quente, mas o turismo em Lisboa continua morno. Nas ruas da capital já se começa a
haver mais turistas, mas isso não significa mais receitas para os comerciantes.
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Renascença

 	Duração: 00:03:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87955079

 
07-08-2020 07:06

Família portuguesa queixa-se de não ter conseguido alugar uma casa de férias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17caa0cd-c7fb-4f80-a792-

de31b90ab56e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma família portuguesa queixa-se de não ter conseguido alugar uma casa de férias, por alegada
discriminação.
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A21Família portuguesa impedida de alugar casa de férias em Olhão. Motivo? Serem
portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/08/2020

Meio: Renascença Online Autores: Cristina Nascimento

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=66b48a21

 
Gestora irlandesa recusou alojamento por ter tido queixas de um outro grupo de portugueses que
esteve alojado na mesma casa, na Ilha da Armona. Recusa baseada na nacionalidade é
inconstitucional e anfitriã "arrisca-se até a perder a licença de exploração do seu estabelecimento
turístico", diz advogado consultado pela Renascença.
 
Uma família de portugueses tentou alugar uma casa de férias na Ilha da Armona, em Olhão, mas viu o
seu pedido recusado por serem precisamente portugueses.
 
Enrique Coelho procurava uma casa para passar uns dias de férias com a família e uns amigos na
última semana de agosto e recorreu ao Airbnb, plataforma de alojamento local. Encontrou uma casa
que lhe parecia adequada, percebeu que a gestora deste alojamento local era de nacionalidade
irlandesa e, por isso, iniciou os contactos por escrito em inglês.
 
"O anúncio está todo escrito em inglês, iniciei a conversa [por escrito] em inglês, fui extremamente
cordial", garante Enrique à Renascença, acrescentando que "a resposta inicial foi normal".
 
Contudo, "assim que a senhora percebeu que eu era português e que tinha amigos portugueses na
ilha, cancelou imediatamente a reserva", relata Enrique.
 
Durante a troca de mensagens, a anfitriã informou-o de que não aluga a casa a portugueses que
tenham amigos portugueses na ilha, por já ter tido queixas dos vizinhos relativas a um grupo de
hóspedes portugueses que terá feito muito barulho.
 
"Nessa altura reagi, perguntei à senhora se me conhecia e à minha família de algum lado e disse-lhe
que ela me estava a julgar baseada em preconceito, baseada numa nacionalidade", descreve Enrique.
"É uma situação chocante, estamos a falar de uma ilha ao largo do Algarve, em Olhão, uma ilha
portuguesa e haver preconceito e rejeição a portugueses é duplamente chocante."
 
Com a reserva cancelada e sem possibilidade de chegar a um entendimento com a anfitriã, Enrique
decidiu apresentar queixa à plataforma Airbnb.
 
"Depois de uma pequena vistoria da página, na própria conversa há uma bandeira que se pode ativar
e a partir dai automaticamente a página vai perguntando qual o tipo de situação que encontrou. Eu
descrevi o que aconteceu, submeti-a e recebi uma mensagem a dizer 'A sua queixa foi admitida,
levamos muito a sério estas queixas, mas, por razões de confidencialidade, não podemos dizer o
resultado da nossa pesquisa'", explica Enrique.
 
"Achei lamentável. Tenho um historial no Airbnb, fui anfitrião algumas vezes, fui hóspede muitas
vezes e o meu historial é impecável", remata.
 
Anfitriã nega preconceito
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Contactada pela Renascença, a gestora do alojamento local nega que tenha rejeitado o arrendamento
devido à nacionalidade e garante que já teve vários hóspedes portugueses. Lucie alega que Enrique
queria alojar sete pessoas numa casa com lotação máxima de seis pessoas.
 
Enrique não nega que, inicialmente, pediu alojamento para sete pessoas - quatro adultos, duas
crianças e uma bebé de sete meses - tendo sugerido o pagamento de um valor extra pela sétima
pessoa. No entanto, Lucie não aceitou.
 
Para manter a reserva, Enrique encontrou uma alternativa: alojar o filho mais velho noutra casa com
amigos. Mesmo assim, nova recusa por parte de Lucie, que acabou por rejeitar formalmente o pedido
de arrendamento.
 
Em declarações à Renascença, Lucie garante que ficou "irritada" com a situação e que "temia a
realização de festas" na sua casa. A irlandesa acrescenta que tem tido "muitos hóspedes portugueses"
e que a todos pede que não façam barulho depois das 23 horas, devido à idade avançada dos
vizinhos.
 
Questionada sobre se já foi contactada pelo Airbnb face à queixa apresentada por Enrique, Lucie
contrapõe que alguns "amigos de Enrique" é que a contactaram, um deles de forma "abusiva",
situação que a própria reportou ao Airbnb. Insatisfeita com a situação, Lucie garante que vai
abandonar a plataforma de alojamento local.
 
Recusar alojamento por causa da nacionalidade é inconstitucional
 
Ouvido pela Renascença, o advogado João Santos garante que, a ser verdade a recusa de
arrendamento por causa da nacionalidade, tal "constitui uma violação da Constituição."
 
"No artigo 13.º da Constituição, o número 1 diz que 'todos os cidadãos têm a mesma dignidade social
e são iguais perante a lei' e o número 2 diz que 'ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de: ascendência,
sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução,
situação económica ou condição social'", explica João Santos.
 
Mais: o advogado admite que "se [Lucie] persistir nessa conduta, arrisca-se até, eventualmente, a
perder a licença de exploração do seu estabelecimento turístico".
 
Questionado sobre se uma má experiência com hóspedes portugueses pode legitimar a opção de
Lucie, João Santos é perentório.
 
"Isso é como confundir a árvore com a floresta. Só porque um português ou dois ou três lhe causaram
alguma perturbação, então mais nenhum português poderá usar o seu estabelecimento?", questiona o
advogado, antes de reforçar: "A lei não lhe permite fazer essa distinção negativa."
 
Cristina Nascimento

Página 22



A23

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:09:30

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 87951910

 
06-08-2020 23:19

1 1 1

Crise no turismo do Algarve/análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3ac18fa-104a-4f5b-bd41-

cd4e9643c10f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ricardo Gonçalves, gerente do restaurante "Retinto", em Vilamoura, comenta o tema:
- Crise no turismo do Algarve/Apoios à redução de horários substituem lay-off.
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1 1 1

Pandemia leva a descanso dentro de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e5cedaf-43c0-4891-b4fd-

a903ae9030c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em ano de pandemia, as férias são mesmo cá dentro. Neste mês de Agosto, a classe política anda
pelas praias do Sul, no Norte do país e nas ilhas.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-06 20:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 07:33
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-06 01:43
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 08:34
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 09:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-07 10:25
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 09:36
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 07:33
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 08:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-07 11:42
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1 1 1

Presidente da República vai usar as férias para promover o turismo nacional

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=da1a0f53-3d08-48ab-b7a0-

135f804320d6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República vai usar as férias para promover o turismo nacional. Algarve e Madeira são
dois dos destinos escolhidos. Marcelo Rebelo de Sousa está desde esta tarde em Porto Santo e não
perdeu tempo para dar um dos seus já famosos mergulhos.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-06 20:43
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 07:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-06 00:26
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-06 01:41
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-06 02:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-07 06:03
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 08:31
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-07 09:33
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 07:31
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 08:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-07 09:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-07 10:23

Página 25



 TVI 24 - Notícias , 2020-08-07 11:40
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The problem with wild camping in Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/08/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f11aeac5

 
The problem with wild camping in Portugal
 
in News ·
 
07-08-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
BY KIM SCHIFFMANN & BRUNO G. SANTOS
 
Portugal, and especially the Algarve, has always been a popular destination for backpackers, campers
and road trippers from all over the world and although there are many campsites throughout the
country, campers are increasingly being enticed by beaches and nature reserves as their go-to
campsites.
 
Admittedly, designated camping areas are not as beautiful as the beaches, they certainly don't have
the same view or feel of being in the wild, however, spending the night in nature "wild camping" is
illegal across Portugal.
 
Residents in the Algarve are becoming increasingly upset with the situation regarding wild camping, as
they are watching their favourite spots, beaches and views not only ruined by big boxy caravans, but
also littered, burnt and destroyed in some cases.
 
The Portugal News spoke to residents near Praia da Ingrina, a beach that is part of the Costa Vicentina
Natural Park in the southwest of the Algarve, where the issue of wild camping is very apparent.
 
The residents, who prefer to remain anonymous, pointed out the repercussions that nature and the
locals suffer caused by the illegal camping. According to them, during the height of the pandemic,
when tourism experienced a massive slow down, no campers showed up at the beaches which resulted
in wildlife returning to the area.
 
Apart from the loss of wildlife, these wild campers create a number of other issues, including the litter
they leave behind, which varies from plastic that ends up in the ocean, to used toilet paper that can be
found all over the natural park.
 
Cleaning out the waste tank, which most of these campervans have, is not a pleasant procedure and
there is evidence of campers defecating in the wild and leaving behind all the used toilet paper and a
noticeable odour.
 
Anyone visiting these areas is now not only met with the smell of faeces, but also has to watch their
step and fight off the flies that come as a result of this behaviour.
 
Walking around these areas, it becomes apparent that, though unpleasant, this is not even the biggest
problem. Wild camping is a romantic idea in theory, and what is camping in nature without a little
campfire? All too often you can see self-built fire pits in the middle of the dry shrubs and bushes of the
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natural park.
 
The residents, increasingly worried for their safety and the safety of their homes, told The Portugal
News that they have contacted the police and responsible authorities several times, but were mostly
dismissed. They decided to take matters into their own hands and designed and printed flyers for the
campers in Praia da Ingrina with information and guidelines about wild camping in Portugal as well as
directions to the nearest legal campsite, which is less that a kilometre from the beach.
 
When distributing these flyers and asking the campers politely to leave the natural park, the residents
told The Portugal News that the travellers often reacted aggressively and even went as far as
physically attacking them and spitting on them in the middle of the pandemic.
 
Wild caravanning or camping in the Algarve is a punishable offence and can lead to the payment of
fines ranging between EUR200 and EUR2,000 in the case of minor offences, or between EUR400 and
EUR4,000 in the case of negligence or fraud.
 
In the eyes of the residents the police are being too lenient when it comes to the enforcement of these
laws. They feel that all too often the authorities only tell the campers to leave the area and send fines
to their addresses in foreign countries, which end up never being paid.
 
"From an economic point of view, these kinds of tourists spend very little money in the country and
are therefore not as helpful or essential to Portuguese business owners as the regular tourist," said the
local resident. Owners of establishments on the beach or in areas where wild camping is a problem
report that the campers come into their restaurant only to use the toilet during the day, but then go
back to their caravan to cook the tinned food they brought from their country of origin in order to save
money.
 
The Portugal News contacted the authorities to ask if they are aware of the situation and how they
have been dealing with it.
 
Firstly, the GNR station in Vila do Bispo referred us to the GNR in Portimão in order to get a statement
on this topic. When contacted, the Portimão authorities said that they "do not know anything
concerning the reports" and transferred the call to the environmental department, who also were
unable to provide further information.
 
Finally the Communication and Public Relations Officer for the Territorial Command of Faro told The
Portugal News that the "GNR supervises the area but nothing more is being done by the authorities."
According to the same source, the authorities are aware of the reports that have been made by the
residents and when the GNR goes out to the areas in question, the "people just leave and move to
another place and camp in another area."
 
The Civil Protection of Vila do Bispo is aware of the wild camping situation and added that, "it is a
constant effort to fight against this" with the authorities attempting to control the situation since
March. According to the same source, Praia da Ingrina is not the only area where this problem exists.
Praia das Furnas is also a problematic area and Civil Protection has been jointly working with GNR and
Maritime Authorities from Lagos. The source added that these people are not tourists that spend a
week or two in the area but stay there for months, creating environmental problems such as the risk
of forest fires caused by the use of gas devices to cook, for example.
 
When asked what the authorities are doing besides supervising the area and telling campers that they
should not be there, Civil Protection told The Portugal News, that the authorities are putting signs in
the area which inform that it is forbidden to park motorhomes in that area. Praia da Barriga and Praia
do Zavial already have these signs. The source also admitted that even though both situations can be
dangerous to the environment, the authorities prefer that the wild campers stay in the beach areas
instead of forest areas due to the risk of a forest fire being lower next to beach areas when compared
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to forest areas.
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