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Os turistas vindos de mercados de longa distância eram, antes da pandemia, aqueles que mais estavam a crescer. 

PRIMEIRA LINHA CRISE NO TURISMO 

Chegadas internacionais 
caem 70% no fim do ano 
As chegadas de turistas internacionais aos aeroportos portugueses já caíram 50% desde o 
início do ano. Depois de um verão que até superou as expectativas, o setor prepara-se para 
um último trimestre que será ainda pior, com quebras de 70% nas chegadas internacionais. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelareivas@negocios.pt 

C
om o verão prestes a 
terminar, o setor do 
turismo prepara-se 
para enfrentar o úl-
timo trimestre de 

um ano que já ninguém espera que 
escape a quebras históricas, ainda 
que a época alta tenha superado 
as expectativas, graças ao turismo 
interno. Isso mesmo indicam as 
previsões para as chegadas de tu-
ristas internacionais a Portugal 
nos próximos meses, que apon-
tam para quedas de 70% até ao 
fim de 2020. Mesmo assim, o tu-
rismo português está, para já, a re-
cuperar a um ritmo mais acelera-
do do que o resto da Europa. 

Os números já são desanima-
dores. Entre janeiro e setembro, 
segundo os dados recolhidos pelo 
Turismo de Portugal junto da 
ForwardKeys, consultora que 
analisa as passagens aéreas emiti-
das a nível mundial, os turistas vin-
dos de mercados europeus que 
chegaram a Portugal ficam 50,1% 
abaixo do que foi verificado há um 
ano. Considerando apenas os me-
ses de verão, a queda é de 60%. 

Ainda olhando para os merca-
dos europeus, as quebras superam 
60% no caso dos turistas vindos 
do Reino Unido e de Itália e ultra-
passam 70% entre os que chegam 
da Irlanda. Em sentido contrário, 
são menos acentuadas entre os tu-
ristas que chegaram da Bélgica e 
dos Países Baixos, com quedas de 
34% e 26%, respetivamente. 

No caso dos turistas vindos de 
mercados de longa distância (Aus-
trália, Brasil, Canadá, China, Ín-
dia, Japão, Coreia do Sul e Esta-
dos Unidos), a quebra média é de  

47,4%. Mas chega aos 80% entre 
os turistas vindos da China e aos 
71% nos que chegam da Índia. 

Se é certo que os mercados 
longínquos ainda não têm um 
peso significativo no turismo por-
tuguês, também é verdade que 
eram aqueles que apresentavam 
o crescimento mais acelerado an-
tes da pandemia, resultado de uma 
estratégia do Governo e do Turis-
mo de Portugal para diversificar 
os mercados que chegam ao país. 
Em 2019, os Estados Unidos e a 
China foram mesmo os mercados 
que mais cresceram, com as dor-
midas dos turistas provenientes 
destes países a aumentarem 20% 
e 16%, respetivamente. 

Na reta final de 2020, o cená-
rio vai agravar-se. Olivier Ponti, 
vice-presidente da ForwardKeys, 
adianta ao Negócios que, à data de 
1 de setembro, as passagens aéreas 
internacionais já compradas para 
Portugal, para o último trimestre, 
estão 70,4% abaixo do que era re-
gistado na mesma data de 2019. 

Na análise por mercado, a con-
sultora só disponibiliz a, para já, 
dados relativos aos de longa dis-
tância. As quebras mais acentua-
das continuam a ser entre os turis-
tas da China e da Índia, em que os 
bilhetes emitidos para Portugal 
até ao final de 2020, à data, estão 
cerca de 90% abaixo do que o ve-
rificado há um ano. Entre os aus-
tralianos e norte-americanos, as 
quebras são menos acentuadas, de 
43% e de 60%, respetivamente. 

Mesmo assim, Portugal volta a 
estar melhor do que o resto da Eu-
ropa."Ainda que estes números se-
jam desanimadores, devem ser 
olhados num contexto desafiante 
para toda a Europa, cujo desempe-
nho médio Portugal deverá supe-
rar", antecipa Olivier Ponti. 

Aliás, para o último trimestre 
do ano, Lisboa é apontada como a 
primeira cidade de destino dos tu-

  

ristas internacionais, seguida de 
Paris e de Barcelona. 

verão foi mau, mas melhor 
do que o esperado 
Num setor em que os não residen-
tes respondem por cerca de 70% 
das dormidas, o impacto da que-
bra das chegadas internacionais foi 
imediato, mas já há alguma recu-
peração. Depois de maio e junho, 
em que as quebras nas dormidas 
superaram os 90% e 80%, respe-

  

tivamente, julho já teve quebras 
menos acentuadas. 

A estimativa do Instituto Na-
cional de Estatística (INE), que só 
na próxima semana irá divulgar os 
números definitivos, aponta para 
que o setor turístico tenha recebi-
do, em julho, um milhão de hóspe-
des, que foram responsáveis por 
2,6 milhões de dormidas, valores 
que correspondem a reduções de 
64% e 68% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Os residentes  

em Portugal responderam por 
mais de 1,7 milhões destas dormi-
das, enquanto os não residentes fo-
ram responsáveis por apenas 906 
mil dormidas, o que ainda repre-
senta uma queda de 84%. 

Estes são dados relativos a tun 
período em que Portugal conti-
nuava de fora da lista de países 
considerados seguros pelo Reino 
Unido, que, por isso, obrigava os 
cidadãos que viessem a Portugal a 
fazerem uma quarentena quando 
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IMPACTO DA PANDEMIA 

66 
Turismo começa a recuperar 
em julho, mas devagar 

É um contexto 
desafiante para toda 
a Europa, cujo 
desempenho médio 
Portugal deverá 
superar. 
OLIVIER PONTI 

Vice-presidente da ForwardKeys 

As expectativas em 
relação ao verão 
eram muito baixas, 
pelo que o resultado 
foi melhor do que 
o esperado. 
ANTÓNIO CONDE PINTO 

Presidente da APHORT 

Desde o início do ano, as chegadas de turistas internacionais a Por-

tugal já caíram 50%, movimento que teve um impacto imediato nas 

dormidas, suportadas, sobretudo, pelos turistas não residentes. 

Mariline Alves 

Agora, apresentam as maiores quedas. 

CHEGADAS INTERNACIONAIS CAEM 50% DESDE O INÍCIO DO ANO 
Valores em percentagens 

Entre janeiro e setembro deste ano, as chegadas de turistas internacionais aos aeroportos portugueses caí-

ram cerca de 50%. Entre os mercados europeus, a quebra é mais notória nos turistas vindos da Irlanda e do 

Reino Unido, sendo menos acentuada nos Países Baixos e na Bélgica. Já entre os turistas vindos dos merca-

dos de longa distância, a Índia e a China são aqueles que apresentam as quedas mais significativas, enquan-

to o Canadá, a Coreia do Sul, a Austrália e os Estados Unidos já mostram alguma recuperação. 

Fonte: ForwardKeys e Turismo de Portugal 

DORMIDAS COMEÇAM A RECUPERAR EM JULHO 
Valores unitários 

Depois de meses de receita zero, com a quase totalidade dos estabelecimentos de alojamento turístico en-

cerrados, foi em junho que parte da hotelaria começou a reabrir. Nessa altura, as quebras eram ainda mui-

to significativas, superiores a 80%. Em julho, contudo, já deverá ter havido alguma recuperação. A estima-

tiva do INE aponta para que o turismo nacional tenha recebido um milhão de hóspedes, que terão sido res-

ponsáveis por 2,6 milhões de dormidas, valores que correspondem a quebras homólogas de 64% e 68%. 

100 00 000 

regressassem a casa. Ainda que 
o seu peso tenha vindo a dimi-
nuirdesdeoBre,át, o Reino Uni-
do é o principal emissor do turis-
mo português, respondendo por 
quase um quinto das dormidas 
de turistas não residentes e por 
mais de 13% do tota I de dormi-
das. Em agosto, Portugal entrou 
para esta lista de países seguros, 
o que poderá levar a uma recu-

 

peração dos indicadores. 
São nUmeros negativos, mas  

que surpreenderam positiva-
mente. 'As expectativas em rela-
ção a este verão eram muito bai-
xas, pelo que o resultado foi me-
1 hor do que o esperado, com ex-
ceção da hotelaria das cidades, 
onde a procura está a níveis infe-
riores aos dos piores meses da 
época baixa", resume ao Negó-
cios António Condé Pinto, pre-
sidente da Associação Portugue-
sa de Hotelaria, Restauração e 
Turismo (APHORT). ■ 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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Os operadores de turismo 

PRIMEIRA LINHA CRISE NO TURISMO 

Turismo preparado para 
o pior. "Todas as indicações 
que temos são más" 
Com a imprevisibilidade em relação à situação epidemiológica e as notícias de 
"despedimentos massivos" na aviação, os operadores do turismo esperam o pior 
para os últimos meses de 2020. E pedem uma ação coordenada a nível europeu. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas©negocios.pt 

se a expectativa era que a 
melhoria da situação epi-
demiológica pudesse dar 
força ao turismo no final 

do ano, a realidade é outra. Os 
operadores do setor sublinham 
que a "imprevisibilidade" é dema-
siada e, por isso, ainda não sabem 
oque esperar do último trimestre 
de 2020, mas admitem que os 
"despedimentos massivos nas 
companhias aéreas e nos aeropor-
tos" não auguram nada de bom. A 
resposta, defendem, tem de ser 
coordenada a nível europeu. 

Um dos primeiros golpes para 
oturismo português, logo quando 
a Europa começou a reabrir fron-
teiras, foi a decisão de vários paí-
ses de não incluir Portugal na lis-
ta de países seguros, obrigando os 
cidadãos que viessem ao país afa-
zer uma quarentena quando re-
gressassem a casa. "A decisão do 
governo inglês e de outros gover-
nos europeus de introduzirem res-
trições à livre circulação de pes-
soas criou tuna grande imprevisi-
bilidade, que, por sua vez, gera 
(ainda mais) desconfiança nos 
consumidores. Neste momento, 
quando alguém viaja para um país 
europeu, nunca sabe que condi-
ções o aguardam no regresso a 
casa", descreve António Condé 
Pinto, presidente da Associação 
Portuguesa de Hotelaria, Restau-
ração e Turismo (APHORT). 

Por isso mesmo, "as marca-
ções de última hora irão ganhar re-
levância, por períodos inseridos 
nos prazos definidos por cada país 
para a reavaliação da situação epi-

  

demiológica", ao mesmo tempo 
que as reservas com antecedência 
serão cada vez menos frequentes. 
Essa tendência "veio para ficar". 

É precisamente por esse con-
texto, acrescenta, que é hoje "im-
possível fazer previsões" quanto 
ao desempenho do turismo no 
resto deste ano. Mas há sinais - e 
não são positivos. "Quando lemos 
notícias de despedimentos massi-
vos nas companhias aéreas e nos 
aeroportos, isso dá-nos urna visão 
sobre a expectativa do tráfego aé-
reo", diz o responsável. 

O cenário é geral. "Desde as 
companhias aéreas até à hotela-
ria, todas as indicações que temos 
são más. Ainda estamos muito 
longe de poder ver o fim desta 
pandemia", resumiu Francisco 
Calheiros, presidente da Confe-
deração do Turismo de Portugal 
(CTP), numa webconferência que 
decorreu esta semana, a propósi-
to da Cimeira do Turismo. 

Essa será, também, a perceção 
de uma parte significativa das em-
presas do setor. O último inquéri-
to realizado pela Associação da 
Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP), cujos 
resultados foram divulgados na 
semana passada, aponta para que 
38% das empresas de restauração 
e outros 16% das empresas de alo-
jamento turístico estejam a pon-
derar avançar para insolvência, 
uma vez que não têm como supor-
tar os encargos habituais. Na res-
tauração, quase um quarto das 
empresas admite que não irá con-
seguir manter todos os postos de 
trabalho até ao final do ano, uma 
proporção que baixa para 16% no 
caso das empresas de alojamento. 

Setor quer coordenação 
a nível europeu 
É neste contexto, que afeta não só 

44 
Desde companhias 
aéreas até à hotelaria, 
todas as indicações 
que temos são más. 
Ainda estamos muito 
longe de poder ver o 
fim desta pandemia. 

FRANCISCO CALHEIROS 
Presidente da Confederação do 
Turismo de Portugal 

Quando lemos notícias 
de despedimentos 
massivos nas 
companhias aéreas e 
nos aeroportos, isso 
dá-nos a expectativa 
do tráfego aéreo. 

4. 
••• 

ANTÓNIO CONDÉ PINTO 
Presidente da APHORT 

93P 

Portugal mas todo o turismo à es-
cala europeia, que os operadores 
do setor querem uma maior coor-
denação entre os Estados-mem-
bros, com medidas comuns e com 
apoios financeiros específicos. 

"Estamos a trabalhar por um 
programa europeu específico para 
oturismo", afi miou Francisco Ca-
lheiros na mesma conferência, na 
qual defendeu ainda que seja exi-
gida à Comissão Europeia uma li-
nha de apoio financeiro com do-
tação própria para o setor. 

O mesmo tem sido defendido, 
também, pelos eurodeputados 
responsáveis pela pasta do turis-
mo. Esta semana, o grupo de tra-
balho do Parlamento Europeu de-
dicado ao turismo enviou uma 
carta à presidência do Parlamen-
to, a quem exige medidas urgen-
tes para salvar um setor que repre-
senta mais de 9% da economia da 
União Europeia. 

Aeurodeputada social-demo-
crata Cláudia Monteiro de Aguiar, 
que integra este grupo, destaca a 
"necessidade de regras uniformes, 
claras e transparentes nas viagens 
dentro do espaço europeu, de cri-
térios únicos epidemiológicos na 
abertura gradual das fronteiras e 
a clara necessidade de apoio ime-
diato e também a longo prazo para 
as empresas e a salvaguarda de 
postos de trabalho". 

E fala mesmo numa "descoor-
denação total na União Europeia 
em matéria de critérios e medi-
das" e aponta "situações inaceitá-
veis e caóticas nos aeroportos, nos 
portos e nos comboios". 

Os eurodeputados pedem, as-
sim, apoios financeiros adicionais, 
definidos com base no peso do tu-
rismo sobre o produto interno 
bruto (PIB) de cada país. Não é 
proposto, contudo, um valor con-
creto para esta linha de apoio. • 
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pedem fundos europeus específicos para o setor. 

Raquel ‘AriSe 

Pandemia já cortou 
mais de metade 
das receitas turísticas 

As receitas turísticas totalizaram 3,39 mil 
milhões de euros no primeiro semestre, 
valor que representa uma queda de 54% 
face ao mesmo período do ano passado. 

As receitas turísticas estão a 
acompanhar a descida drástica 
das chegadas de turistas inter-
nacionais a Portugal. No pri-
meiro semestre deste ano, os tu-
ristas estrangeiros gastaram 
pouco mais de 3 mil milhões de 
euros em território nacional, o 
que representa menos de meta-
de daquilo que se verificou há 
um ano. 

Os dados são do Banco de 
Portugal (13dP), que dá conta de 
que, no acumulado de janeiro a 
junho deste ano, as receitas tu-
rísticas ascendem a 3.390 mi-
lhões de euros, uma quebra su-
perior a 54% face a igual perío-
do do ano passado, quando as 
receitas turísticas ultrapassa-
vam os 7,4 mil milhões de euros 
só no primeiro semestre. 

Para além desta quebra, que 
já de si é histórica, é preciso re-
cuar a 2011, quando a Europa se 
encontrava em plena crise fi-
nanceira, para encontrar um 
número tão reduzido. No pri-
meiro semestre desse ano, as re-
ceitas turísticas em Portugal as-
cendiam a cerca de 3,2 mil mi-
lhões de euros. 

Olhando apenas para o Inês 
de junho, já parte da época alta 
e altura em que vários países eu-
ropeus começaram a reabrir 
fronteiras, as quebras são ainda 
mais notórias. Nesse mês, as re-
ceitas turísticas totalizam perto 
de 340 milhões de atros, o que 
representa uma quebra de qua-
se 80% em relação a junho do 
ano passado. O último mês de 
junho em que foi registado UM 

valor tão baixo foi em 1996, se-
gundo os dados do BdP. 

Gastos dos portugueses 
também caem, mas menos 
Os gastos dos turistas portugue-
ses no estrangeiro também so-
freram quebras significativas  

nos primeiros seis meses deste 
ano, embora menos acentuadas 
do que as receitas turísticas que 
foram arrecadadas em Portugal 
durante esse período. 

Entre janeiro e junho deste 
ano, os gastos dos portugueses 
lá fora totalizaram 1.313 mi-
lhões de euros, o que correspon-
de a uma queda de 43,8% em re-
lação a igual período de 2019, 
quando este indicador ultrapas-
sava os Z3 mil milhões de euros. 

Feitas as contas, o saldo da 
balança turística fixou-se em 
2.077 milhões de euros no pri-
meiro semestre deste ano, um 
valor que fica quase 60% abai-
xo dos mais de 5,1 mil milhões 
que foram registados nos pri-
meiros seis meses de 2019. 

Neste cenário, o turismo vê 
o seu peso na balança de servi-
ços reduzir-se de forma signifi-
cativa. No ano passado, as via-
gens e o turismo representavam 
mais de 71% da balança de ser-
viços, que ultrapassou os 7,1 mil 
m i lhões de euros no primeiro 
semestre. Já este ano, no pri-
mei ro semestre, o turismo res-
pondeu por 57,6% da balança 
de serviços, que ascendeu a 3,6 
mil milhões de euros. • 

RAFAELA BURD RELVAS 

3390 
RECEITAS 
As receitas turísticas 
totalizaram 3.390 
milhões de euros no 
primeiro semestre de 
2020, menos 54% do 
que há um ano. 
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Cl • BASF 
We create chemistry 

Novo Banco 

Deloitte 
deixa reparos 
sobre vendas 
que custaram 
milhões 
BCP desiste de ação 
europeia contra 
injeções de capital 
HOMEPAGE 2, EMPRESAS 16 e EDITORIAL 

Política monetária 

BCE sem união 
para seguir 
Fed na meta 
da inflação 

DGS desvaloriza 
e não sabe explicar 
aumento de mortes 
Faltam dados para justificar 
o acréscimo de óbitos que 
não resultam da covid-19. 
Calor só explica parte. 
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Turismo está mal 
e ainda vai ficar pior 
Setor espera quebra de 70% nas chegadas internacionais no último trimestre. 
Pandemia já cortou mais de metade das receitas dos turistas estrangeiros. 

lEIRA LINHA 4, 

BCP perde peso 
no capital da EDP 
mas continua a ter 
palavra na gestão 

Um quarto das 
empresas admite 
cortar bónus 
MERCADOS 24 

4. 

MERCADOS 22 e 

Futebol 

Benfica consegue 
segundo maior 
lucro anual 
de sempre 
ÚLTIMA 32  

Combate à corrupção 

Colaboração 
premiada 
merece reservas 
LEX 12 et3 

Publicidade 

CASINOSOLVERDE.PT 
8 ."  JOGUE POR DIVERSÃO. COtIMODERAÇA0 
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Novas medidas de combate à COVID-19 - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea458fac-f311-464f-838d-

3b5ae2c3e50c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já foram anunciadas pelo primeiro-ministro as novas medidas de contenção da pandemia, que entram
em vigor na próxima terça-feira, quando todo o país fica em estado de contingência.
Comentário de João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços.
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CONCURSO. CONTRATOS NO PORTAL BASE DESDE 2010 PARA TRANSMISSÕES NA RTP E TVI 

  

€3 milhões 
pelas *4/Maravilhas 
Uma autarquia pode pagar 20 mil por uma semifinal e 65 mil ou 120 mil euros 
por uma final. Municípios e entidades regionais justificam ajustes diretos com 

maior exposição na TV — e dizem que isso lhes traz mais turistas. 
Por Sara Capelo 

 

 

                           

Ot* 

 

                            

                             

                             

           

ELILT814 . 
PoPULAII 

                

 

o 
José Fragoso, 

ter;.. Catarina Furtado 
MIJA e José Carlos 
r. 

o dono de EIPWU 
Malato, da RTP, e 

e promotor das 
7 Maravilhas, Luís 
Filipe Segadães 

4r. 

 

  

  

                             

                             

'Desde 2010, autarquias, dire-
ções regionais açorianas, asso-
ciações de desenvolvimento e 

culturais e a CCDR do Centro paga-
ram perto de 2,996 milhões de euros 
à EIPWU pela promoção das suas re-
giões através dos concursos 7 Maravi-
lhas (das aldeias, à gastronomia ou à 
doçaria). A última iniciativa, sobre a 
cultura popular, teve a final no início 
de agosto em Bragança, com trans-
missão durante todo o dia na RTP. 
Pelo "projeto de comunicação", o 
município transmontano fez um con-
trato por ajuste direto de 65 mil euros 
(mais IVA) com a empresa de organi-
zação de eventos, criada em 2007. 

 

As semifinais foram em Tor-
res Novas - cujo ajuste direto 

(para "divulgação do potencial 
turístico e cultural da região" foi de 
20 mil euros (mais IVA) — e em Salir —
19.999 mil euros (mais NA) pelo "for-
necimento de serviços publicitários". 
Também esta freguesia de Loulé fez 
um ajuste direto (como são os 42 
contratos com a EIPWU relativos às 7 
Maravilhas no portal Base). O presi-
dente da junta, Deodato João, explica 
à SÁBADO que decidiu aceitar o con-
vite para a semifinal do programa na 
RTP "pela promoção de uma fregue-
sia do Interior com a visualização te-
levisiva em todo o mundo". 

 

3A organização das 7 Maravi-
lhas (marca da EIPWU) con-
tacta as autarquias concorren-

tes para receberem as finais (Monte-
mor, em 2019, pagou 120 mil euros 
mais IVA pela "promoção" e "trans-
missão em prime time" na RTP) ou as 
galas eliminatórias (com a Covid não 
houve, mas a Batalha pagou 65 mil 
mais IVA, em 2018). "É quase como se 
adquirissem um contrato de publici-
dade na televisão, com posts nas re-
des sociais", diz fonte oficial das 7 
Maravilhas. Deodato João já viu retor-
no em dormidas e alimentação na se-
mana que a organização esteve na 
freguesia. Espera por mais turistas. 
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Movimento SOS Autocarros começou hoje uma volta a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e60b7424-520b-4386-8294-

fa74864d2ac5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o desenrolar da pandemia, vai-se levantar do véu sobre atividades económicas asfixiadas. Desde
o início do ano que a autocarros de turismo parados em todo o país. Existem mais de dois mil postos
de trabalho em risco e, com uma onda de despedimentos no horizonte, o movimento SOS Autocarros
começou hoje uma volta a Portugal para relatar as dificuldades do setor.
Declarações de José Luís Carreira, Ass. Rod. Transportes Pesados de Passageiros; João Coelho
Movimento SOS Autocarros.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-10 14:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 15:20
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FREDERICO TÁTÁ REGALA
Arquéologo ao serviço da Direção 

Regional de Cultura do Algarve

A
thaíde Oliveira, na página 
154 da sua bem conhe-
cida Monografia do 
Concelho de Loulé, publi-
cada em 1905, afirmava 

em relação a uma caverna no sítio da 
Salustreira: “Já ali, em tempo, se es-
tabeleceram uns ingleses, que fizeram 
grandes investigações, cujos resultados 
foram desconhecidos, não só porque 
a ninguém deram conta, mas porque 
levaram consigo tudo quanto ali apu-
raram”. Quem seriam esses ingleses e 
o que levaram da caverna? Esta questão 
permaneceu envolta em algum mistério 
até que trabalhos de pesquisa documen-
tal recentes, no âmbito do Projecto 
Património Espeleológico do Algarve 
(DRCAlgarve / ICArEHB – UALG) per-
mitiram melhor conhecimento.
Desde há muito que as grutas do Algarve 
acicatam a curiosidade de investigado-
res portugueses e estrangeiros. Já em 
meados do século XIX o geólogo fran-
cês Charles Bonnet pesquisou algumas 
grutas na região de Loulé, embora sem 
resultados arqueologicamente relevan-
tes.1 O arqueólogo Estácio da Veiga 
revelou particular interesse pelas grutas 
da região, as quais procurou inventariar 
e descrever, trabalho que integrou na 
sua distinta obra “Antiguidades Mo-
numentais do Algarve”, no 1.º volume, 
publicado em 1886. Entre outras grutas 
deu atenção à Caverna da Solestreira (ou 
Salustreira), em Querença, Loulé, so-
bre a qual recolheu informação. Referiu 
que dela eram então extraídas grandes 
quantidades de guano de morcego pa-
ra fertilizar as terras agrícolas e que 
durante a extracção surgiam pedaços 
de cerâmicas antigas, indiciadoras do 
interesse arqueológico da gruta. Esta 
informação transmitiu-a Estácio a um 
investigador da Universidade de Cam-
bridge, Hans Gadow, quando este esteve 
em Faro no ano de 1884. Não obstante a 
formação de Gadow ser na área da biolo-
gia, este interessou-se claramente pelos 
depósitos arqueológicos em gruta, possi-
velmente influenciado pelas importantes 

descobertas que revolucionaram 
o conhecimento da pré-história 
na segunda metade do século 
XIX, em contextos de grutas do 
ocidente europeu, inclusivamen-
te na Estremadura portuguesa 
na sequência de escavações 
realizadas sob a égide da então 
Comissão Geológica de Portugal.
Gadow ficou de tal modo inte-
ressado nas grutas da região 
que regressou com o objectivo 
de proceder a intensivas pes-
quisas. Visitou grutas em Alte, 
Salir e Querença, tendo a sua 
preferência recaído sobre as 
chamadas Solestreiras, duas 
grutas próximas, que viria a 
escavar em Julho de 1885. Para 
o efeito conseguiu uma carta de 
recomendação do então Minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, 
Barbosa do Bocage, dirigida ao 
Governador Civil do Algarve, o 
que lhe proporcionou o apoio 
logístico dos poderes locais. Com a 
autorização escrita de Manoel da Silva, 
o proprietário, Gadow contratou seis 
mineiros e contou com o apoio de Tho-
mas Warden, engenheiro civil então 
em serviço na Mina de São Domingos 
(Mértola). O pesquisador e a sua equi-
pa estiveram acampados durante sete 
dias na gruta que apresenta entrada 
mais ampla, sendo diariamente abas-
tecidos de víveres por um habitante 
de Querença. Foram então escavadas 
várias sondagens em ambas as grutas, 
o que permitiu a exumação de ossos 
e dentes humanos acompanhados de 
alguns artefactos, destacando-se gran-
de número de contas de colar feitas de 
mineral verde “calaíte” (provavelmen-
te um mineral do grupo das variscites) 
e um artefacto em osso de veado que 
foi então interpretado como sendo um 
punhal (tipologicamente um formão). 
Pela descrição os restos são compa-
tíveis com contexto de necrópole da 
Pré-História recente, apesar de não ter 
sido registada a presença de cerâmi-
cas ou outros artefactos que ajudem a 
uma melhor resolução cronológica. De 
acordo com a informação prestada a 
Gadow pelo antigo proprietário do ter-
reno em que se encontram as grutas, 

Hans Gadow e as primeiras escavações  
arqueológicas em grutas do Algarve

frer lamentáveis actos de vandalismo, 
sendo evidente a desfiguração provoca-
da por inscrições nas paredes, quebra 
de formações, lixo diverso, fogueiras e 
outras acções que vão paulatinamente 
provocando a delapidação deste impor-
tante património natural e cultural de 
Querença e do Algarve.

1 Mémoire sur le Royaume de l’Algarve (1850) 
- Memorias da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa (2ª série, tomo II, parte II)

2 Gadow, H. (1886) – On some caves in 
Portugal. Proceedings of the Cambridge 
Philosophical Society, Vol. 5, pp. 381-391.

À esquerda: O mais antigo levantamento topográfico que se conhece de grutas 
no Algarve (Gadow, 1886); cima à direita: Local onde terão acampado, em Junho 
de 1885, Hans Gadow e a equipa de arqueologia; em baixo à direita: Câmara prin-
cipal da Solestreira poente  FOTOS D.R.

a Solestreira do lado poente estivera 
fechada com uma lage de pedra e no 
seu interior terão sido descobertas três 
“sepulturas”, assim como recipientes 
cerâmicos “com formas peculiares”. 
Presume-se que os contextos arqueo-
lógicos devem ter sido extensivamente 
perturbados e removidos aquando da 
exploração de guano e dos sedimentos 
subjacentes para uso agrícola, antes 
da intervenção arqueológica, perden-
do-se a informação que deles poderia 
ter sido obtida.
A campanha deu origem a uma 
crónica que, para além da relevância 
arqueológica, constitui uma descrição 
pitoresca, em estilo vitoriano, focan-
do aspectos de diversa natureza, cuja 
edição veio à estampa em 1886, em ar-
tigo publicado pela Universidade de 
Cambridge2, mas que acabaria por não 
alcançar a merecida divulgação, man-
tendo-se, ao que tudo indica, ignorado 
em Portugal até muito recentemente. 
O documento reveste-se de particular 
interesse por constituir o mais antigo 
registo de escavações assumidamente 
arqueológicas, com resultados relevan-
tes, realizadas em gruta do Algarve.
Quanto ao paradeiro dos materiais 

arqueológicos recolhidos por Hans 
Gadow, em parte perderam-se logo 
após a recolha, incluindo as contas de 
mineral, num acidente ocorrido du-
rante o carregamento de uma mula 
utilizada para o transporte, conforme 
o próprio dá conta; outra parte foi 
levada para Cambridge, no Reino Uni-
do. Confirmou-se que, de facto, existe 
presentemente um conjunto de peças 
arqueológicas fornecidas por este inves-
tigador e provenientes de Portugal no 
acervo do Museum of Archaeology and 
Anthropology (MAA) da Universidade 
de Cambridge. A informação constante 
da respectiva etiquetagem revela-se por 
vezes equívoca, mas é possível correla-
cionar com as Solestreiras pelo menos 
duas peças, incluindo o dito punhal em 
metápode de veado.
Deve ser notado que para além do 
interesse arqueológico das Solestei-
ras estas grutas constituem também 
importante abrigo para espécies de 
morcegos protegidas, sendo altamente 
desaconselhada a realização de visitas 
ao seu interior. Apesar deste facto e dos 
esforços de salvaguarda promovidos 
pela Autarquia de Loulé, assim como 
pelo ICNF, estas grutas têm vindo a so-
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A 
Câmara Municipal 
de Faro apre-
sentou no Dia da 
Cidade o proje-
to "Quilómetro 

Cultural, que visa fazer uma 
requalificação urbanística e 
ambiental da zona ribeirinha e 
da baixa da cidade de Faro.
O projeto estende-se entre a 
zona do Teatro das Figuras e 
o Largo de São Francisco, pas-
sando pela Fábrica da Cerveja, 
assumida como futuro equi-
pamento cultural e incluindo, 
ainda, planos de pormenor para 
as zonas do Bom João e do Porto 
Comercial.
Durante as comemorações 
do Dia da Cidade, revelou-se 
que o objetivo deste projeto é 
"encontrar soluções para apro-
ximar a cidade da Ria Formosa, 
nomeadamente através de in-
tervenções que permitam mais 
mobilidade pedonal e ciclável, 
mais zonas de estar e de encon-
tro confortáveis e acessíveis, 
mobiliário urbano renovado, 
mais apoios na requalificação do 
edificado existente e a reconver-
são de áreas urbanas industriais 
e portuárias existentes".
O presidente da Câmara Muni-
cipal de Faro, Rogério Bacalhau, 
avançou que “pretendemos 
a requalificação, tanto a nível 
urbanístico como a nível cultu-
ral e social, de toda esta frente 

ribeirinha e de toda esta baixa".
Entre as várias intervenções, 
falou-se ainda na construção 
de uma extensão da infraestru-
tura portuária existente no Cais 
da Porta Nova (um passadiço 
situado na cintura exterior da 
linha de caminho de ferro, em 
domínio público hídrico), a 
requalificação do Passeio Ribe-
rinho de Faro – com a criação 
de um passeio pedonal e ci-
clável e uma via automóvel de 
acesso – para que este se possa 
assumir como o grande parque 
de recreio e de lazer da cidade 
ou a reabilitação do edificado 
existente para promover a cria-
ção de um centro de indústrias 
criativas.
O Município de Faro assinou 
também um protocolo com a 
Infraestruturas de Portugal (IP), 
representada pelo seu vice-pre-
sidente, Carlos Fernandes, com 
vista à supressão da passagem 
de nível existente junto ao Tea-
tro das Figuras.
Esta obra prevê uma passagem 
superior sobre a linha ferroviá-
ria e deverá ser a primeira de 
quatro passagens de nível a 
suprimir até à zona da Horta 
da Areia. Explicou Rogério Ba-
calhau que "este entendimento 
com a IP permite mais segu-
rança e melhor mobilidade no 
acesso à zona ribeirinha”, que 
deverá ter uma “requalificação 

tanto a nível urbanístico, mas 
também a nível social e cultu-
ral”. A gestão dos armazéns da 
estação rodoviária, igualmente 
no passeio ribeirinho, deverão 
passar em breve da IP para a 
câmara municipal, que preten-
de transformar o espaço numa 
área dedicada às artes e expo-
sições.
É importante referir que o "Qui-
lómetro Cultural" foi idealizado 
à margem do Plano Estratégico 
para a Cultura. “Há um conjun-
to de projetos que já estavam 
em andamento e, portanto, jun-
támo-los todos aqui para lhes 
dar alguma coerência”, disse 
também o autarca.
A Câmara Municipal de Faro 
contratou um gabinete espe-
cializado para fazer o projeto, 
que conta com a colaboração 
técnica da IP e que executará a 
obra de cerca de 2,5 milhões de 
euros. Até ao momento, sabe-se 
que os trabalhos não devem ter-
minar antes de 2023.
Carlos Fernandes, vice-pre-
sidente da IP, alertou que “o 
concurso público deve demo-
rar cerca de um ano e a obra 
também deve demorar cerca 
de um ano até ser executada. 
Estamos a contar com um prazo 
de 24 meses entre lançamen-
to de concurso e conclusão da 
obra, depois da aprovação do 
projeto”.

Frente Ribeirinha vai renascer
com Quilómetro Cultural

Aproximar a cidade de Faro à Ria Formosa é o grande 
objetivo. Trata-se de um programa nuclear reabilitação 

urbana que pressupõe o desenho de um novo eixo de 
valências culturais associadas a incentivos à atração de 

agentes do sector cultural e criativo. As intervenções 
visam permitir mais mobilidade pedonal e ciclável.

Alargamento exterior da Doca de Recreio de Faro

Passagem desnivelada inferior junto ao Hotel EVA

Passagem desnivelada inferior junto ao Largo de São Francisco

Requalificação da frente ribeirinha da cidade de Faro

Protocolo visa a supressão
de passagem de nível
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ESPECIAL FARO

D
urante a sessão solene do 
Dia da Cidade de Faro foi 
prestada homenagem a 
personalidades e entidades 
coletivas que marcaram e 

marcam o percurso do Município de 
Faro:  Alberto José Mendonça Ne-
ves (título póstumo) clínico e dirigente 
associativo de grata memória também 
no meio cultural farense; Augusto 
das Neves Domingos, mais conheci-
do por professor Guta, fundador do 
Gimnofaro Ginásio Clube, referência 
nacional e internacional na modalida-
de de ginástica acrobática; Fernando 
António Passarinho Bitoque (título 
póstumo), presidente da Associação de 
Ténis de Mesa do Algarve durante 50 
anos; João Cavaco Vicente de Brito, 
médico e artista plástico de nomeada; 
Zé Eduardo, músico e pedagogo, pro-
motor e divulgador da cultura e do jazz 
em particular; Karaté Clube de Faro, 
um dos clubes com mais títulos, a nível 
nacional e internacional; MAPS- Mo-
vimento de Apoio à Problemática 
da SIDA, instituição que promove, há 
28 anos, condições nas áreas da pre-

venção, tratamento e inclusão social 
de indivíduos afetados por várias pro-
blemáticas; Maria Augusta Casaca, 
jornalista há 35 anos, que se tem afir-
mado no quadro da profissão a nível 
nacional e internacional; Maria Filo-
mena Rosa, professora de Educação 
Especial e presidente da AIPAR- As-
sociação de Proteção à Rapariga e à 
Família e, finalmente, Maria João da 
Anunciação Franco Bebianno, pro-
fessora catedrática na Universidade 
do Algarve e diretora do Centro de In-
vestigação Marinha e Ambiental. Para 
além destes medalhados, o município 
diz que procederá à outorga das dis-
tinções de anos anteriores – e que por 
imponderável não foi possível entregar 
– a António Manuel Gomes Ferreira, 
prestigiado médico-cirurgião que se 
tem destacado igualmente na área so-
cial, cívica e desportiva e João Carlos 
Barão Rodrigues, conceituado em-
presário e atual presidente do Sporting 
Clube Farense.
A autarquia distinguiu ainda com 
medalhas de bons serviços e de-
dicação os funcionários: João José 

Pedroso Correia Vargues, João Pedro 
Martins Negrão Belo, Joaquim An-
tónio Rosa Gato, José Manuel Rosa 
Domingos, Lídia Maria da Cruz Man-
jua, Marco António Luiz Barão, Nuno 
Miguel Beja dos Santos Silva, Rui Mi-
guel Glória da Silva, Sandra Andreia 
Reis Gonçalves (grau bronze); Antó-
nio Jacinto Marques Penedo, Célia 
Maria Viegas Rodrigues Gil, Maria 
da Conceição Matias Pires Gameiro 
Oleirinha e Maria de Fátima Ribeiro 
Duarte Dias (grau prata).  

Guilherme d'Oliveira Martins 
recebe Chave de Honra da Cidade 

A sessão solene terminou com a en-
trega da Chave de Honra da Cidade 
a Guilherme d'Oliveira Martins, per-
sonalidade incontornável da cultura, 
educação e política em Portugal, que 
tem demonstrado grande disponibi-
lidade para com Faro, com destaque 
para a sua nomeação, no passado ano, 
como diretor dos Anais do Município 
de Faro e o seu papel determinante na 
elaboração do texto final da Conven-

ção Quadro do Conselho da Europa 
Relativa ao Valor do Património Cultu-
ral para a Sociedade, assinada em Faro 
em 27 de Outubro de 2005 e também 
designada por Convenção de Faro.
“É com especial orgulho que aceito 
esta honra da cidade de Faro e em que 
posso ombrear com outros homena-
geados, e cujo prestígio e dignidade 
naturalmente não podem deixar de 
ser referenciados”, declarou Guilher-
me d'Oliveira Martins, após receber a 
Chave de Honra da Cidade.

Obras de Cabrita Reis  
em três espaços da cidade

Outro momento alto do Dia da Ci-
dade foi a inauguração da exposição 
“Cabrita: Quatro Esculturas e um 
Auto-Retrato”, que teve lugar no Mu-
seu Municipal de Faro e, que além 
do executivo municipal, contou com 
a presença do artista, Pedro Cabrita 
Reis, da presidente da Fundação de 
Serralves, Ana Pinho, e do diretor do 
Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, Philippe Vergne.

Esta mostra realiza-se no âmbito da 
parceria estabelecida entre Município 
de Faro e Fundação Serralves e conta 
com peças do artista em três espaços 
expositivos da cidade: Museu Muni-
cipal, Associação 289 e Galeria Arco. 
Uma das peças, expostas no Museu 
Municipal, foi inspirada pelo autor a 
partir do mosaico romano do Deus 
Oceano, peça do espólio municipal 
e que foi classificada como Tesouro 
Nacional.
No âmbito das comemorações do 
Dia da Cidade, foi ainda inaugurada 
a obra de requalificação da Rua da 
Igreja, no Montenegro, e descerra-
das as placas toponímicas da Rua 
Dr. António Passos, na Conceição 
de Faro, e da Travessa Corpo Na-
cional de Escutas, na zona da Penha, 
em Faro.
As celebrações do Dia da Cidade ter-
minaram com um concerto da banda 
Íris, no Largo da Sé, com entrada 
gratuita para maiores de seis anos 
(mediante a entrega de um bem ali-
mentar a favor da União Audiovisual) 
e lotação limitada.

As homenagens e as distinções
Município homenageou funcionários, personalidades e entregou chave de honra da cidade a Guilherme d'Oliveira Martins
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Interdita venda na distribuição quinzenal com o jornal

11 de setembro de 2020
1250 • €1,5

Diretor: Henrique Dias Freire 
Quinzenário à sexta-feira 

 postaldoalgarve  135.235

www.postal.pt

Rua Bombeiros Municipais, 21-A 8800-408 TAVIRA - digigas@gmail.com - Telf. 281 326 699

Climatização - Ar Condicionado - Energia Solar - Assistência Técnica

Especial

Vá ao circo com tapas
Já imaginou aliar a arte à 
gastronomia? Na Casa das 
Virtudes isso já é possível. Inau-
gurada em setembro do ano 
passado, tem feito as delícias 
de quem a visita, com espetácu-
los de circo, misturados com o 
convívio que se vive nas mesas e 
agora na esplanada exterior.  P11

Migigingues 
(palavras novas) 
Por Teresa Lança  P14

As culturas da água 
e o Algarve 
Pof Jorge Queiroz  P14

Corpo Radial
Por Maria João Neves  P15

Como tornar a arte 
mais imersiva? 
Por Saúl Neves Jesus  P16

A Cidadania Política 
e a Educação 
Por Maria Luísa Francisco P17

Entrevista a Juliet Marillier: 

“Estamos à beira 
de um precipício, 
perto de destruir 
este mundo 
precioso e belo”
Por Paulo Serra  P18 e 19

Reitor da UAlg explica 
valores das propinas
Confrontado com alguns 
possíveis apoios no paga-
mento da propina, o Reitor 
da Universidade do Algar-
ve, Paulo Águas, esclarece 
ao POSTAL que “os estu-
dantes internacionais são 

abrangidos por apoios in-
diretos da Ação Social. Do 
financiamento que recebe 
do Estado, a UAlg transfere 
anualmente para os Servi-
ços de Ação Social mais de 
1 milhão de euros, o que 

permite praticar preços 
nos serviços de alimentação 
(cantinas e bares) e de alo-
jamento abaixo dos valores 
de mercado, que benefi-
ciam todos os estudantes da 
Universidade, nacionais e 

internacionais”. Cerca de 
20% dos estudantes interna-
cionais de formação inicial 
beneficiam de uma propina 
reduzida, no valor de 1.100 
euros, explica o responsável 
pela academia algarvia.   P10

Uma história de 
amor e conquista

software de
gestão
documental

Somos Farense!

O regresso ao escalão 
principal do futebol 
18 anos depois  P6

FARO QUER MUDAR "ROSTO" DA FRENTE RIBEIRINHA

REQUALIFICAÇÃO  Aproximar a cidade de Faro 
à Ria Formosa é o grande objetivo. Trata-se de 
um programa nuclear de reabilitação urbana que 

pressupõe o desenho de um novo eixo de valên-
cias culturais associadas a incentivos à atração 
de agentes do sector cultural e criativo. 

No Dia da Cidade de Faro também houve inau-
gurações, homenagens, distinções e a entrega 
da Chave de Honra da Cidade. P3 e 5

Dr. Joaquim Magalhães 

Homenagem 
Post Mortem

O POSTAL associa-se ao 
aniversário da cidade de 

Faro, recordando uma 
entrevista dada pelo Dr. 

Joaquim Magalhães, 
a 7 de Setembro de 

1984, concedida 
ao jornalista 

Ramiro Santos. P8

O imaginário colectivo do Algarve está povoado 
de lendas de moirinhas encantadas que por 
amor dos cristãos se ficaram a penar. Por 
isso, a história podia começar como muitas 
outras: “era uma vez uma princesa... chamada 
Madragana e por ela, um dia, se perdeu de 
amores um rei cristão!” E se há conquistas que 
se obtêm apenas pela força das armas, outras se 
fazem somente pelo coração.   P4
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Crise do Turismo na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed1b005e-fddb-4914-9eb7-

057930d1e3bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, a falta de turistas já resultou em despedimentos e encerramentos, tanto na hotelaria
como na restauração.
Deões de Adolfo Freitas, pres. Sind. Hotelaria da Madeira; Miguel Albuquerque, presidente do Governo
Regional da Madeira.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-10 14:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-10 15:23
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Coronavírus em cruzeiro do Douro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6550d7ee-91be-4e78-8dab-

a75909594552&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O surto a bordo de um navio de cruzeiro, no rio Douro, infetou 6 pessoas, 5 tripulantes e um
passageiro toda a tripulação está agora de quarentena, a bordo da embarcação.
Declarações de Gonçalo Rocha, Pres. CM de Castelo de Paiva.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-09-10 13:11
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-09-10 15:21
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Setor do turismo espera quebra de 70% nas chegadas internacionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3295f256-836a-4887-9dbc-

3878411f8d38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo antecipa uma redução de 70% nas chegadas internacionais entre outubro e
dezembro em relação ao mesmo período do ano passado. A conclusão é de uma consultora que
analisou situação a nível mundial e hoje é revelado pelo Jornal de Negócios.
Comentário de António Condé, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo.
 
Repetições: RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-09-10 13:24
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-10 13:10
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Guias e Intérpretes do Algarve sem trabalho há vários meses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50a2f248-49bc-4063-9269-

3f277e58b36b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sem trabalho há vários meses, a Associação de Guias e Intérpretes do Algarve escreveu ao Presidente
da República e a vários membros do governo, entre eles o primeiro-ministro e aos ministros da
Economia e do Trabalho e solidariedade. A Associação pede aos governantes que olhem para um setor
que não vê qualquer retoma, muito menos quando vão ser mudadas as regras que preveem restrições
no ajuntamento de pessoas.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-10 13:08
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João Leão em entrevista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=308d3adf-7d81-450e-877a-

af98df891406&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro das Finanças acredita que a taxa de desemprego será este ano inferior a 10%, mas avisa
que o pior ainda não passou. Entrevistado ontem à noite na RTP, João Leão revelou que houve já no
mês de agosto uma recuperação da receita fiscal após vários meses em queda por causa da
pandemia.
Declarações de João Leão, ministro das Finanças.
Comentário de João Duque, economista.
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Municípios do Algarve não acolhem 
feiras até ao final do ano
No atual contexto de pan-
demia, os 16 municípios do 
Algarve deliberaram, na re-
união do Conselho Inter-
municipal da AMAL, não es-
tarem reunidas as condi-
ções para permitir a reali-
zação de feiras de caráter 
anual. A decisão, tomada 
no dia 5 de setembro, será 
mantida, pelo menos, até 
ao final de 2020, até nova 
avaliação. Mesmo que es-
tas feiras sejam de realiza-

ção ao ar livre, teriam que 
obedecer a um conjunto 
de orientações da Direção- 
-Geral da Saúde (DGS), que 
os autarcas afirmam não 
haver condições para se-
rem cumpridas, uma vez 
que implicam uma grande 
concentração de pessoas. 
Fica, assim, suspensa a rea-
lização, por exemplo, da 
Feira de Santa Iria, em Faro, 
da Feira de São Miguel, em 
Olhão, da Feira da Praia, em 

Vila Real de Santo António, 
da Feira de São Francisco, 
em Tavira, da Feira de São 
Martinho, em Portimão, ou 
da Feira Franca, em Lagos. 
O foco dos presidentes de 
Câmara continua centra-
do na proteção da saúde e 
bem-estar da população do 
Algarve. De acordo com o 
já anunciado pelo governo, 
todo o país entrará, a partir 
de 15 de setembro, em es-
tado de Contingência.
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Taxa de ocupação 
no Algarve desceu 
35% em agosto 

O Algarve registou uma taxa de ocupação global média/ 
/quarto de 60.5% em agosto, o que representa uma descida 
de 35% em relação ao mesmo mês do ano anterior, anunciou 
a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA). 

O mercado britânico foi o que mais contribuiu para a desci-
da verificada (-18,4pp), seguido pelo irlandês (-4,2%), francês 
(-2,8pp) e alemão (-2,6%). 

Já o mercado nacional foi o único a subir, (+6,4pp), tendo 
representado 67,7% do total das dormidas no mesmo período. 

O volume de vendas apresentou uma descida face ao mes-
mo mês do ano anterior de 36,5%. Em valores acumulados, a 
ocupação cama regista uma descida média de -58,1% desde 
janeiro e o volume de vendas uma descida de -56,8%. 

Segundo a AHETA, os dados apresentados refletem o au-
mento da procura do mercado britânico de 3,5pp face ao mês 
de julho, no seguimento da abertura do corredor aéreo entre 
o Reino Unido e o Algarve, a 20 de agosto. 

Refletem também o aumento da procura por parte do mer-
cado interno face ao mesmo período do ano passado, "uma vez 
que os nacionais concentraram a procura neste mês atendendo 
à existência de mais oferta disponível e a preços mais acessí-
veis, em prejuízo da procura nos meses de julho e setembro", 
conclui a associação hoteleira. 
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Eduardo Fukushlma apresenta duas peças em Loulé 

Um 365 Algarve tem setembro repleto de dança, 

teatro e música 
Em setembro, o programa 365 

Algarve junta as histórias da região, 
contadas, encenadas ou degustadas, 
à dança contemporânea, ao teatro, 
ao jazz e à 'street art', anunciou a 
organização. 

A viagem no tempo '(A) Prender-me 
no Algarve' regressa hoje na 'Happy 
Van' estacionada no Parque Municipal 
do Sítio das Fontes, em Estômbar, em 
Lagoa, com as histórias que construí-
ram a identidade cultural do Algarve 
seguindo, depois, no dia 19, para o 
Centro Educativo do Cerro d'Ouro, 
em Albufeira. 

No domingo, no Pavilhão Multiusos 
de Sagres, os atores André Canário e 
João de Brito e o músico Igor Martins 
dão corpo e som à peça de teatro 
'À Babuja', exibida depois em 13 de 
setembro em Vila do Bispo e a 19 em 
Pechão, no concelho de Olhão. 

'Diz-me, António', um espetáculo 
de dança contemporânea inspirada no 
universo de António Aleixo, apresenta-se 
a 11 de setembro no Auditório Carlos do 
Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em 
São Brás de Alportel e a 26 no Auditório 
Municipal de Vila do Bispo. 

Para 12 de setembro, em Cacela 
Velha, Vila Real de Santo António, 
decorre a penúltima apresentação 
do Festival da Comida Esquecida, um 
piquenique de charme que pretende 
recriar alguns hábitos alimentares dos 
meados do século XX. 

A iniciativa inclui um explicação  

da ementa pelo 'chef', assim como 
dos produtos locais e tradicionais que 
foram utilizados na confeção, sendo 
condimentada com uma atuação de 
acordeão durante o piquenique. 

A dança regressa ao 365 Algarve 
em 18 de setembro, no Cine-Teatro 
Louletano, em Loulé, com a apresen-
tação das peças 'Entre Contenções', de 
Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no 
Exílio - Remake', de Francisco Cama-
cho (Portugal), ambas integradas na 6.a 
edição do Festival Encontros do DEVIR. 

Setembro é também tempo de 
'Caminhadas com Arte', uma proposta 
do programa cultural Lavrar o Mar, em 
colaboração com a Rota Vicentina, 
sendo que cada iniciativa terá um 
tema conduzido por um orador cami-
nhante diferente, levando um grupo de 
15 pessoas a mergulhar no universo 
e na paisagem do barlavento algarvio. 

O jornalismo, o ativismo climático, 
a literatura, a apicultura, a fotografia, a 
arquitetura, a dança, a alimentação, a 
arte e a história são alguns dos temas 
destas conversas que acontecem em 
20 de setembro, em Aljezur e em 27, 
em Monchique. 

Entre 25 a 27 de setembro, a 
4.8  edição do Algarve Jazz Gourmet 
Moments Festival volta a combinar 
a música jazz com a excelência da 
gastronomia 'gourmet', dos vinhos e 
dos produtos do Algarve. 

Nesta edição, o Festival expande-
se para fora das fronteiras da cidade  

de Lagos (Centro Cultural), e chega 
às cidades de Lagoa (Auditório Muni-
cipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano). 

No dia 26, o VENTANIA - Festival 
de Artes Performativas do Algarve, 
apresenta no Jardim de Sagres, em 
Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação 
de arte pública, com paisagem sono-
ra, em que os algarvios Jorge Pereira 
e Carlos Norton são convidados a 
criar uma paisagem sonora, a partir 
da reutilização de pranchas de surf. 

No dia seguinte, 27 de setembro, 
é a vez do Monte da Casteleja, em 
Lagos, acolher 'VENTANIA Music & 
Food Experiente', uma experiência  

performativa e gastronómica que fun-
de os sabores antigos, preservados de 
forma sustentada, com as sonorida-
des primordiais das madeiras. 

No sábado, dia 26, há ainda duas 
atividades: no Mercado Municipal de 
Sagres, é tempo de 'Tome e Embrulhe', 
uma distribuição em grande escala de 
sacos de papel pelo comércio tradicio-
nal e, em Vila do Bispo, o auditório da 
Fortaleza de Sagres, acolhe '0 Grande 
Embrulho', um espetáculo que reúne 
dança, música e manipulação de ob-
jetos em torno de um saco de papel. 

No mesmo dia, decorre também 
o 'Street Art Lab', na antiga cadeia  

de Lagos, iniciativa em que o partici-
pante é guiado por obras de artistas 
do panorama contemporâneo da 
arte urbana e convidado a participar 
em atividades de experimentação e 
criação, orientadas por um artista 
convidado. 

O 365 Algarve é um programa 
cultural destinado a complementar a 
oferta turística do Algarve, decorrendo, 
habitualmente, entre outubro e maio. 

Devido à pandemia de covid-19 
e ao cancelamento de parte das ini-
ciativas agendadas, a edição deste 
ano decorre, excecionalmente, até 
novembro de 2020. 
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Faro e Sagres 
recebem concertos 
ao pôr-do-sol 

A edição deste ano dos "Concertos ao En-

tardecer" regressou no sábado e termina a 26 

de setembro com nomes como Monday, Filipe 
Sambado, Marinho e Caio, cujas atuações vão 

decorrer em Faro e na Fortaleza de Sagres, 

anunciou a organização. 

Este ciclo de concertos, organizado pela 

ArQuente, decorria entre abril e maio, mas de-
vido à pandemia de covid-19 foi adiado para 

este mês, terminando dia 26 de setembro. 
O primeiro concerto está agendado para 

sábado, dia 5 de setembro pelas 18:30, no 
Pátio da Galeria Arco, em Faro, com a atuação 

de Monday. A mesma artista sobe ao palco do 

auditório da Fortaleza de Sagres no dia se-

guinte, pelas 18h00. 
A 12 de setembro é a vez de Filipe Samba-

do, em Faro, e Marinho no dia 19 deste mês, 
no Pátio da Galeria Arco. 

No dia seguinte, Marinho atua na Fortaleza  

de Sagres e este ciclo de concertos termina a 

26 de setembro com Caio, no Pátio da Galeria 

Arco, em Faro, pelas 18:30. 
O número de lugares disponíveis para os 

concertos são reduzidos e é obrigatório reser-

var através dos e-mails arquente@gmail.com e 

torta leza.sagres@cu Ita Ig.gov.pt. 
Os "Concertos ao Entardecer" da ArQuente 

têm o apoio da Câmara Municipal de Faro e da 

Direção, Regional de Cultura do Algarve, atra-

vés do programa Divulgação e Valorização dos 

Monumentos (DiVaM). 
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Presidente da República esteve em Castro Marim e Jantou com autarcas algarvios no restaurante Chaminé em Altura 

DURANTE VISITA A CASTRO MARIM 

Marcelo acha que corredores deviam 

depender de internamentos e UCI 
O Presidente da República considerou hoje que a manu-

tenção de Portugal como destino seguro por parte do Reino 
Unido "foi uma boa notícia para o Algarve", mas criticou que 
a existência de corredores aéreos dependa do número de 
casos e não de internamentos e Cuidados Intensivos. 

Ressalvou, contudo, que a atual situação portuguesa pe-
rante a pandemia "dá pé", isto é, é positiva face às exigências 
dos países exportadores de turistas. 

"A situação portuguesa tem altos e baixos, mas dá pé, em 
estabilidade, para a abertura de corredores e desejo que conti-
nue assim, sublinhou Marcelo rebelo de Sousa, que falava aos 
jornalistas em Castro Marim à margem de uma visita àquele 
concelho que empreendeu ao fim da tarde desta sexta-feira. 

Sublinhando que o Turismo britânico tem um peso muito 
grande nos mercados recetores português e espanhol, o 
Presidente considerou tratar-se de uma boa notícia para o Al-
garve a manutenção da abertura, "embora estejamos a viver 
semana a semana, quinzena a quinzena, este este desafio". 

"Mas é bom que isto esteja a acontecer", contrapôs, 
elogiando os esforços da diplomacia portuguesa para obviar 
às reticências britânicas, diplomacia que "tem feito o que 
pode e o q não pode, não só no Reino Unido". 

"Houve, há um mês, uma situação em quetínhamos corredo-
res fechados em muitos países europeus", recordou o Presidente. 

Considerou que é um desafio "não perder semana após 
semana o Turismo espanhol, britânico, o português, os 
grandes acontecimentos que vão existir no automobilismo, 
que já têm reservas para outubro e novembro. 

Considerou fundamental o arranque do Turismo, que 
interpretou como um somatório de "pequenas vitórias" que 
"somadas constituirão o arranque do Turismo". 

Ladeado pelo presidente da Câmara de Castro Marim, 
Francisco Amaral, que o convidou a assinar o livro de honra 
do município, logo no início da visita, Marcelo considerou 
que o concelho é "um Algarve muito especial". 

"Estamos habituados a ver um Algarve de praia, mas aqui 
é um pouco de tudo. De praia e de serra e de cultura e de 
história e de presente. E de juventude, recordo a campanha 
anti-tabaco, a superação da dependência do tabaco. É um 
exemplo de como é possível ser-se um médico de corpos e 
ao mesmo tempo um autarca total, em termos comunitários", 
elogiou o Presidente da República. 

Depois da assinatura do Livro de Honra e das declarações 
aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa visitou um lar 
dedicado aos doentes de Alzheimer e terminou a visita ao 
concelho em Altura, com um jantar para que foram convida-
dos todos os 16 presidentes de câmara da região. 
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VÍRUS ROUBOU GENTE ÀS ESPREGUIÇADEIRAS DAS PRAIAS 

Receitas dos toldos 

caíram para metade 
Mesmo com um agosto bom e um setembro a começar bem, os proprietários de toldos 

das praias algarvias queixam-se de uma queda de receitas para metade das verificadas 

na época balnear de 2019.0 JA foi ouvir concessionários e nadadores-salvadores 

sobre a presente época balnear. Todos se queixam da falta de gente, mas igualmente 

elogiam a civilidade da maioria dos banhistas, nestes meses atípicos 
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Artur Simão, presidente da Associação dos Concessionários 
das Praias do Algarve (AISCOMA) 

VÍRUS ROUBOU GENTE ÀS ESPREGUIÇADEIRAS DAS PRAIAS 

Concessionários 
queixam-se que receitas 
caíram para metade 
Mesmo com um agosto bom e um setembro a começar bem, os proprietários 

de toldos das praias algarvias queixam-se de uma queda de receitas 

para metade das verificadas na época balnear de 2019. O JA foi ouvir 

concessionários e nadadores-salvadores sobre a presente época balnear. 

Todos se queixam da falta de gente, mas igualmente elogiam a civilidade 

da maioria dos banhistas, nesta época tão atípica 

> JOÃO PRUDÊNCIO 

Os concessionários das 
praias do Algarve tiveram 
nesta época alta uma queda 
de receitas de cerca de 50% 
nos serviços prestados face 
ao ano passado, garantiu esta 
semana ao JA o presidente 
da Associação dos Industriais 
e Similares Concessionários 
das Praias da Orla Marítima 
do Algarve (AISCOMA), Artur 
Zeferino Simão, que opera na 
zona de Ferragudo. 

Apesar de um mês de agos-
to que classificou como "ra-
zoável", a afluência de clientes 
durante os meses de junho e 
julho não garantiu um ganho 
para as despesas das empre-
sas que exploram a cedência 
de toldos e espreguiçadeiras 
aos banhistas, asseverou o 
líder patronal dos concessio-
nários algarvios. 

"No mês de junho as con-
cessões não ganharam para 
as despesas. Em julho, idem. 
Quer os apoios balneares quer 
os equipamentos de praia não 
ganharam. O mês de agosto 
deu uma grande ajuda. Foi 
um mês razoável, não como os 
outros anos, mas que esteve 
a uns 80%. Nos casos dos 
apoios balneares nem tanto, 
porque a maioria dos clientes 
são portugueses e os portu-
gueses nesta época trazem 
guarda-sóis para a praia e não 
alugam toldos", resumiu. 

Para ilustrar a quebra no 
número de clientes, Artur Si-
mão enunciou o caso de um 
colega, da praia da Rocha: 
"Tem sete filas de toldos, que 
enchiam todos os anos, mas 
este ano só operou com as 
três primeiras filas, as outras 
estiveram sempre fechadas, 
o que demonstra a diferença 
entre este ano e os outros". 

O balanço da época de 
toldos vai ao arrepio das ex-
pectativas iniciais dos profis-
sionais do setor, segundo as 
quais, devido à pandemia, os 
veraneantes deveriam preferir 
os toldos dos concessionários,  

com localizações e distancia-
mentos estabelecidos à parti-
da, rejeitando as surpresas de 
localizações de chapéus mais 
curtas do que o legalmente 
estipulado. 

Mas, contrapõe o presiden-
te da AISCOMA, não foi isso 
que aconteceu: "Na verdade 
eu também pensava assim 
inicialmente, mas na práti-
ca isso não se verificou. Há 
menos ocupação este ano, 
até porque a mesma área 
tem menos toldos. Para além 
disso, raramente isto encheu. 
Os toldos, apesar de serem 
em menos quantidade, nunca 
estiveram lotados. Havia a 
sensação de que ia haver uma 
grande corrida aos toldos, mas 
isso não aconteceu". 

Situação que, só pontual-
mente, fez baixar os preços 
dos toldos e espreguiçadeiras: 
"Não podemos baixar preços. 
As diretrizes era só permitir 
a venda de meios-dias, mas 
isso não funcionou na práti-
ca", disse o líder associativo, 
reconhecendo contudo que 
"a concorrência, às vezes, faz 
baixar os preços e isso pode 
ter acontecido num caso ou 
noutro". 

........ • 
• 

Perdas em agosto são 
inferiores ao esperado 

Co-proprietário de três con-
cessões e dois restaurantes 
na praia de Monte Gordo, 
Paulo Calvinho concorda com 
o seu colega de Ferragudo 
quanto ao diagnóstico de per-
das e danos: "Em junho e julho 
as pessoas tiveram medo, 
depois perderam um bocado 
desse medo e começaram a 
vir. Agosto e setembro estão 
a ser meses bons. Agosto está 
20% abaixo do que foi agosto 
de 2019. Esperava-se que esti-
vesse 40%, mas está a ser me-
lhor do que as expectativas, 
apenas 20% abaixo do ano 
passado. Esperávamos uma 
queda maior", acrescenta, 
lembrando que os portugue-
ses - que por ali constituem 
uma boa fatia dos clientes 
- "estiveram sem emprego e 
em layoff, baixaram-lhes o or-
denado, não tiveram dinheiro 
para ir de férias. Estiveram em 
casa três meses". 

"A taxa de ocupação dos 
meus toldos é de 60% a 70% 
este ano, relativamente ao 
ano passado", precisa Paulo 
Calvinho, que quantifica em 
130 os toldos que possui. 

• 

fi 

menos clientes, os preços a 
manterem-se e as mesmas des-
pesas, 2020 foi "um ano atípico, 
um ano para não haver lucro". 

Bolas e raquetes 
é que "estragam" tudo 

Situação ainda mais agra-
vada por episódios como o que 
ocorreu na área balnear da 
responsabilidade da Capitania 
de Portimão, que - assegura o 
líder da AISCOMA - veio exigir 
uma taxa ilegal, para as pes-
soas concorrerem num con-
curso para apoios balneares: 
"Numa altura em que temos 
menos lucro, mais despesas 
e fizemos um grande esforço 
para conseguir trabalhar este 
ano, eles vieram com uma 
taxa em que, as pessoas, 
para ficarem com os apoios de 
praia, que antes era com con-
cursos de 10 em 10 anos, e as 
pessoas que lá estão têm di-
reito de preferência, este ano: 
no Carvoeiro exigiram 70 mil 
euros a um colega para ficar 
ali três anos. Os que arriscam 
a candidatar-se pensam que 
aquilo é a galinha dos ovos 
de ouro e depois veem que é 
insustentável". 

Na prática balnear, quem 
lida mais de perto com os ba-
nhistas não tem muitas razões 
de queixa. É o caso de Fiama 
Souza, 25 anos, nadadora-
salvadora de nacionalidade 
brasileira que trabalha numa 

Concorda com o colega 
também em outros aspetos 
da operação: "Mantivemos 
os preços. Os empregos são 
os mesmos, a segurança tem 
que se assegurar", afirma, 
enfatizando que os os em-
pregos têm obrigatoriamente 
que se manter, com os dois 
nadadores-salvadores obriga-
tórios por Lei e os restantes 
membros do staff, "que não 
podem descer muito". 

O presidente da AISCOMA 
corrobora que "a maior parte 
dos equipamentos, em rela-

 

ção aos apoios balneares, 
tiveram que manter as mes-
mas pessoas. Os equipamen-
tos tiveram pessoal a mais 
porque mantiveram algumas 
pessoas dos anos anteriores, 
têm essas responsabilidades 
e amizades com as pessoas. E 
alguns equipamentos tiveram 
pessoal a mais mas a pensar 
aguentar os funcionários, a 
pensar no futuro. Houve algu-
mas reduções, mas foi sobre-
tudo naquele pessoal que só 
trabalha um mês no verão". 

Simão resume que, com 

• ,. 

Paulo Calvinho, co-proprietário de três concessões em Monte Gordo 
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ELE VEIO DA CALIFÓRNIA PARA O ALGARVE 

"Marés Vivas" na Quinta do lago 
Passa quase todos os anos largas temporadas no Hawai, Austrália e vários países europeus, 

mas a costa californiana é a sua fortaleza, ali pertence aos quadros da mais famosa brigada salva-vidas 

do planeta, que se tornou famosa pela série de TV "Marés Vivas". Marco Augusto, tão português 

quanto americano, passa agora os dias vigiando as ondas na Quinta do Lago 

Profissional de salvamento aquático há 29 anos, Marco 
(ou Mark, como reza o seu passaporte dos EUA), com 47 de 
idade, sempre dividiu a sua vida sobretudo entre Portugal e 
os EUA, mas foi na costa oeste norte-americana, junto a Los 
Angeles, que lhe nasceu o gosto pelo salvamento de vidas 
na água, aos seis anos de idade. E logo aí se entregou às 
tarefas que o acompanhariam nas quatro décadas seguintes. 

"Fui da Juniors Life Gards desde os 6 anos até aos 18. 
Vi o filme com o Sam Elliot e a Anne Arquette, "Lifegards". 
de 1975, e foi esse filme que me despertou a atenção para 
esta vida", recorda agora, sentado no areal da Quinta do 
Lago, onde cumpre um mês da sua profissão, até ao último 
dia de setembro. 

Com dupla nacionalidade portuguesa e norte-americana, 
bilingue desde que se conhece, uma vida a meias entre as 
praias californianas de Vanice Beach, Santa Monica, Malibu 
e portuguesas da costa de Lisboa e do Algarve, Marco Sérgio 
Augusto já percorreu o mundo atrás do sonho da sua profissão. 

Passa quase todos os anos largas temporadas no Hawai, 
Austrália e vários países europeus, mas a costa californiana 
é a sua fortaleza, ali pertence aos quadros da mais famosa 
brigada salva-vidas do planeta, que se tornou famosa pela 
série de TV "Marés Vivas". Como gosta de dizer, faz parte da 
elite mundial do salvamento aquático, que se divide pelos 
vértices do mirífico triângulo norte-americano, hawaiano e 
australiano. 

LI Quase todos os anos passa as férias em Portugal, onde 
reside a sua mãe, mas este ano foram as férias que o trou-
xeram e depois a pandemia que o obrigou a ficar em terras 
lusitanas, Algarve incluído: "Estava de férias cá e depois 
fiquei, não somente para apoiar a minha mãe, mas devido 
ao corte dos voos e ao covid-19, porque nos EUA a doença 
está a ser muito dura e as regras sanitárias apertaram muito. 
Então decidi não regressar este ano, pedi licença profissional 
nos EUA e estarei de forma mais efetiva em Portugal pelo 
menos até à próxima primavera". 

Residente em Vilamoura e casado com a russa Masha, 
de quem espera um filho, Marco cumpriu uma parte da sua 
temporada de trabalho algarvia na Praia do Forte Novo e 
agora está na Quinta do Lago. Um trabalho descansado, com-
parativamente como que tinha na costa oeste americana: "É 
outro mundo. Lá temos 43 e 78 milhões anuais de visitantes 
somente na nossa jurisdição. Fazem-se uma média entre 9 
a 18 mil salvamentos por ano, com centenas a milhares de 
ressuscitações anuais. As correntes são muito fortes e há 
incidentes todos os dias". 

Já no Algarve, "numa época normal o que há mais é 
ajudar as pessoas a sair da água. Só no Levante há mais 

54
 trabalho. Mesmo em praias como o Guincho, a constância 
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Marco Augusto, nadador-salvador numa praia algarvia 

de salvamentos não é grande", compara, momentos antes 
de interromper a conversa com o repórter para ajudar uma 
idosa a levantar-se, à beirinha da água. 

Mas são as diferenças conceptuais, o respeito que se 
tem pelos nadadores-salvadores dos dois lados do Atlântico, 
que Marco mais enfatiza: "Lá, têm um grande respeito pelos 
nadadores-salvadores, que é uma carreira de um ano inteiro. 

Somos quase para-militares. Temos melhores condições, 
como torres de vigilância e meios de salvamento. O siste-

ma europeu, incluindo Portugal, está anos-luz atrasado em 
relação às técnicas avançadas de salvamento aquático dos 
EUA, incluindo o Hawai, e a Austrália", reforça. 

Críticas que estende também aos seu colegas lusitanos 
e a alguns dos que, profissionalmente, os rodeiam: "Muitos 
nadadores-salvadores pecam pela sua falta de responsabi-
lidade e as associações não só comem parte do salário do 
nadador como se estão a borrifar para nós. Alguns esquecem-
se que se não fossemos nós não podiam abrir os chapéus 

e as espreguiçadeiras", acusa. 
Diferenças que se estendem ao capítulo salarial: em 

Portugal um "lifeguard" leva para casa entre 600 e 1.500 
euros por mês, mas na costa de Los Angeles pode-se ganhar 

entre 55 a 350 mil dólares por ano. Uma pechincha salarial 
de 3.895 a 24.786 euros por mês. 

J.P. 
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Mark em contexto norte-americano 
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Flama Souza, nadadora-salvadora em Quartelra 

praia do Oeste de Quarteira: 
"Os banhistas geralmente 
cumprem os distanciamentos. 
Não é nossa atribuição reprimir 
os abusos, mas caso persistam 
ou sejam mais agressivos 
temos que chamar a Polícia 
Marítima" afirma a nadadora 
salvadora mineira, observando 
que, uma das prevaricações 
mais correntes, são os jogos 
com bola e raquetes, ativida-
des este ano proibidas nos 
areais. "O que foi mais difícil 
foi não jogar raquetes, futebol, 
as pessoas não conseguem 
compreender bem". 

Na sua segunda tempo-
rada em praias algarvias - a 
primeira foi no ano passado 
na Prainha de Vilamoura, de-
pois de alguns anos na piscina 
de um hotel de luxo - Flama 
concorda que o movimento 
"caiu muito" face a 2019. 

Também nadador-salvador, 
Paulo Pernambuco, 20 anos, 
acha igualmente que, este 
ano, grande parte dos ba-
nhistas respeitaram sempre 
as indicações dos nadadores-
salvadores e das autoridades: 
"Aprendemos a evoluir nesta  

pandemia. O comportamento 
dos banhistas superou as 
expetativas, tanto em termos 
de quantidade de banhistas 
como de regras a cumprir". 

"Quando havia algum pro-
blema nós indicávamos que, 
devido às instruções da DGS 
e autoridades marítimas, não 
era permitido. E respeitavam 
e paravam de jogar. Aqui nes-
tas praias, sempre que havia 
algum distanciamento social 
falávamos com as pessoas 
elas respeitavam isso e cum-
priam", afirma Pernambuco, 
que faz da praia do Garrão 
Nascente o seu local de traba-
lho nesta época balnear. 

O jovem, que cumpre agora 
a sua primeira época bal-
near como nadador-salvador, 
concorda com a colega mais 
velha quanto àquela que pa-
rece ter sido, geralmente, a 
maior dificuldade da época: 
"Dizíamos que não se podia 
jogar à bola ou raquetes e al-
guns estrangeiros, embora em 
pouco número, recusavam-se 
a aceitar isso. A maioria dos 
que se portavam pior eram os 

britânicos". 
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VÍRUS ROUBOU GENTE ÀS ESPREGUIÇADEIRAS DAS PRAIAS 

Receitas dos toldos 

caíram para metade 
Mesmo com um agosto bom e um setembro a começar bem, os proprietários de toldos 

das praias algarvias queixam-se de uma queda de receitas para metade das verificadas 

na época balnear de 2019.0 JA foi ouvir concessionários e nadadores-salvadores 

sobre a presente época balnear. Todos se queixam da falta de gente, mas igualmente 

elogiam a civilidade da maioria dos banhistas, nestes meses atípicos 

P 4/5 

....s....T.2.- ...rol 

tIr 

-XeCiag, .••A 
`tirB. 

«wiráaiI 

- 

P 24 

Atud°ALG 
O SEMANÁRIO DE MAIOR É'XPANSAO DO ALGARVE 

EJNLV.DOP: José Barão 1 UREICR: Fernando Reis quinta-feira 10 de setembro de 2020 ANO LXIV - N.° 3311 Preço 1,30 4* PORTE PAGO - TAXA PAGA www.jornaldoalgarve.pt 

Feiras anuais 
suspensas 
até 2021 

Reino Unido 

Marcelo contra 

corredores aéreos 

baseados em casos 

P b 

Covid-19 

Alcoutim 

deixa de ser 

o único concelho 

sem infeções 
0 8 

Cabanas 

Movimento 

de cidadãos 

pede ponte para ir 

para a praia 

Monte Gordo 

Festa religiosa 

adapta-se 

à pandemia 

P12 

Futebol 

Armacenenses 

renuncia 

ao Campeonato 

de Portugal 
P 19 

títft-aee a JORNAL do ALGARVE 

O 551 CO NTRNIUM FAZ A DIFBUDIÇA  

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

CANDIDATO À CCDR 

Apolinário 

quer trocar 

Lisboa por Faro 

Página 26



A27Durante a pandemia a oferta hoteleira aumentou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/09/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3132efae

 
Turismo
 
Durante a pandemia a oferta hoteleira aumentou
 
10 de setembro de 2020
 
Estava previsto um aumento de 47 novos estabelecimentos para 2020, com mais de 3.178 quartos,
apesar da pandemia ter adiado alguns projectos, outros continuaram e muitos hotéis aproveitaram
para renovar.
 
De acordo com o estudo divulgado pela consultora Worx, 2020 é um ano atípico para o Turismo em
Portugal. No entanto, a cnsultora considera que é expectável que o sector vá recuperando por forma a
apresentar valores próximos dos habituais no decorrer de 2021.
 
"De acordo com os dados do Turismo de Portugal, a oferta de unidades hoteleiras este ano regista um
aumento de 47 novos estabelecimentos, acrescentando no mercado nacional mais de 3.178 quartos.
Contudo, várias inaugurações previstas na primavera foram adiadas, se bem que alguns hotéis
aproveitaram este tempo para fazerem renovações/melhorias nas suas infraestruturas", revela a
Worx.
 
Entre as maiores aberturas deste semestre a consultora indica o Wyndham Grand Algarve
(recentemente alvo de renovações profundas), o Selina Peniche, o Vila Galé Serra da Estrela e o Vila
Galé Collection Alter Real (em Alter do Chão, Portalegre), do mesmo grupo, e o Ibis Porto no mercado
do Bolhão do Grupo Accor.
 
Relativamente aos projectos em pipeline, estão projectados mais de 190 hotéis até 2022, embora a
pandemia possa atrasar o arranque e licenciamento de alguns destes projectos, apesar do ritmo das
actividades de construção não terem abrandado com a pandemia.
 
O investimento no sector turístico voltou a revelar dinamismo durante o 1º semestre, marcado por
três transacções que perfizeram um montante muito semelhante ao período homólogo. A maior
transacção deste semestre envolveu cerca de 300 milhões de euros na aquisição de um portefólio de
hotéis da cadeia hoteleira Hotéis Real, no entanto, também de destacar o negócio do Hotel Lake
Resort em Vilamoura e outro que envolveu três hotéis do grupo Galo Resort, ambos com valores de
transação confidenciais.
 
"Assim, apesar das perturbações originadas pela pandemia, a expectativa é que Portugal continue a
receber investimento no sector hoteleiro, continuando a ser percecionado como uma boa aposta no
médio/longo prazo", indica o relatório da consultora.
 
#hotelaria
 
#mercado imobiliário
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Adaptar-se ou morrer, o futuro do turismo de massas está em jogo
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A quebra acentuada do turismo estrangeiro tem sido transversal por toda a União Europeia devido à
pandemia e na Península Ibérica, muito dependente dos visitantes estrangeiros durante o verão, o
impacto foi acentuado.
 
Em Portugal, só no primeiro semestre do ano, as receitas do turismo caíram quase 55% face ao
mesmo período de 2019. No Algarve, por exemplo, a ausência de visitantes britânicos fez-se sentir
bastante até ao final de agosto, com espanhóis e franceses a amenizarem a quebra.
 
Em termos europeus, o Eurostat revelou esta quinta-feira que o turismo na União Europeia sofreu uma
queda de 75% em junho face aos números de fevereiro, com as ondas de choque a embaterem com
mais força (83,6%) nas agências de viagem e nos operadores.
 
O principal obstáculo ao turismo estrangeiro foi o encerramento de aeroportos. No segundo trimestre
deste ano, período que coincidiu com as medidas mais restritivas para travar a pandemia, os terminais
aéreos portugueses registaram uma quebra de mais de 97%, no movimento de passageiros. O que
provocou fortes ondas de choque na hotelaria.
A "maré baixa" em Lloret del Mar
A Euronews esteve esta semana em Llloret del Mar, a norte de Barcelona, onde "a queda do turismo
estrangeiro foi de 85% em julho face ao ano pasado", aponta a nossa correspondente, Laura Ruiz
Trullols, que nos deixa um retrato do impato da pandemia nos destinos turísticos ibéricos mais
dependentes do turismo.
 
O impacto da pandemia motivou o "ressurgimento de um debate" em Espanha: "Se os destinos
turísticos como o de Lloret del Mar devem depender tanto do turismo de massas."
 
Tal como em diversos destinos turísticos portugueses, em Lloret del Mar a ocupação nos hotéis caiu a
pique este verão e os operadores tiveram de ajustar as campanhas aos clientes disponíveis: os
nacionais.
 
O diretor-geral da estância de férias Evenia Olympic, Francesc Melero, considerou que "o facto de os
governos francês e inglês terem recomendado não viajar para a Catalunha durante as férias, em parte
acabou por ajudar a ter mais clientes de proximidade que em anos anteriores."
 
Agora, tanto os governos como os especialistas olham para o turismo sustentável e o de proximidade
como a chave do futuro para o setor.
 
"Se não existir uma mudança estrutural, quer dizer, consensual entre todos os atores implicados neste
processo, as iniciativas individuais terão pouco êxito. O exemplo que nos deu Copenhaga é o de
incorporar e reconhecer o turista como um residente temporal num determinado destino turístico",
salienta Joan Miquel Gomis López, diretor do programa de Turismo na Universitat Oberta de
Catalunya.
Desemprego agrava-se
Tal como sucedeu no Algarve ou em Lisboa com muitos estabelecimentos de diversão noturna, em
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Lloret del Mar muitos bares e discotescas nem abriram este verão devido às restrições impostas pela
Covid-19.
 
Com mais de 80% dos habitantes deste destino balnear catalão a viver do turismo, o desemprego,
teme-se, vai bater recordes.
 
O restaurante Can Bolet, onde os fogões nem arrefeceram devido sobretudo a clientes espanhóis, mas
também alguns estrangeiros, deve ser uma das exceções.
 
Há empresários que tentam retirar benefícios do impacto da pandemia na cidade.
 
Jordi Sais, subdiretor do setor de Lloret, espera "a focalização num turismo mais familiar". "Contamos
conseguir esta reconversão de uma forma mais rápida do que tínhamos planeado", acrescentou.
 
Proprietária de uma loja de "recuerdos", Rosario contou-nos ter tido a necessidade de "apostar noutro
tipo de artigos como a bijuteria". "Já levo 29 anos aqui e resisto. Agora, vou aguentar-me e no
próximo ano espero colher os frutos", desejou a dona da loja "Brodados".
 
Tal como aconteceu com Rosario em Llloret del Mar, seja no Algarve, em Lisboa ou em Santiago de
Compostela, no turismo, nesta altura e com as perspetivas a curto e médio prazo, é tudo uma questão
de adaptação ou morrer.
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"A Ria Formosa é um dos locais mais bonitos do Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/09/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d87c78bd

 
Uma visita guiada ao Algarve, conduzida por Bernardo Reino, proprietário do restaurante Gigi, na
Quinta do Lago, especialmente preparada para a coleção de guias Viver Portugal, oferecida com o
Expresso
 
Passear
Se eu tivesse uma casa alugada por uns dias, para fugir das confusões, passeava pela Ria Formosa,
um dos locais mais bonitos do Algarve, mas depois, fugia daqui para fora em direção a Loulé e depois,
partia pela serra até São Brás de Alportel. Uma localidade linda, cheia de museus e de história,
também pouco confusa e com muito para visitar. E claro, vir à Praia do Ancão, provavelmente a mais
bonita do Algarve.
 
Descobrir
Para mim, o melhor programa cultural que posso fazer é visitar as olarias em Porches. Sou suspeito,
porque as minhas travessas são lá feitas, mas gosto e recomendo que se chegue cedo, se procure um
café com uma latada e se tome o pequeno almoço à sombra, antes de entrar nas olarias. Depois, é
ver como aquelas mãos transformam o barro e o pintam, com a possibilidade dos mais novos também
meterem a mão na massa e fazer um prato ou uma travessa. Façam um passeio pela localidade
sempre com atenção às chaminés das casas, todas diferentes e todas com histórias para contar.
 
Bernardo Reino (Gigi)
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Equipamentos culturais do município de Vila Real de Santo António ganham selo
Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6edca72

 
Credenciação é válida até ao dia 30 de abril
 
Os equipamentos culturais do município de Vila Real de Santo António (Biblioteca Municipal, Centro
Cultural António Aleixo e Arquivo Histórico Municipal) obtiveram a credenciação  Clean & Safe ,
atribuída pelo Turismo de Portugal, garantindo assim a sua segurança face à pandemia de Covid-19.
 
Para receber esta chancela, os espaços procederam à implementação de um plano de contingência
que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, assegura o distanciamento social e
a higienização necessária para evitar riscos de contaminação com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).
 
Para poder afixar o selo  Clean & Safe , os equipamentos culturais municipais tiveram ainda de
cumprir o conjunto de disposições presentes na  Declaração de Compromisso , disponibilizada pela
Entidade Regional de Turismo do Algarve, garantindo os procedimentos seguros para o seu
funcionamento.
 
A credenciação é válida até ao dia 30 de abril de 2021 e pode ser afixada quer nas instalações físicas,
quer nos canais e plataformas de divulgação e venda.
 
A iniciativa procura sensibilizar as autarquias para os procedimentos mínimos a adotar e visa
incentivar a retoma do setor do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de
todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos.
 
O Turismo de Portugal, em articulação com o Ministério da Cultura e as Entidades Regionais de
Turismo, desenvolveu a possibilidade de também os equipamentos culturais municipais, que cumpram
as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-
CoV-2 (novo coronavírus), aderirem ao selo  Estabelecimento Clean & Safe - Património Cultural .
 
São reconhecidos todos os espaços que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde,
evitando a sua contaminação com o novo coronavírus.
 
Sul Informação

Página 32



A33

47 novos hotéis em ano de pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/09/2020

Meio: Visão Online

URL: https://visao.sapo.pt/imobiliario/2020-09-10-47-novos-hoteis-em-ano-de-pandemia/

 
As novas unidades hoteleiras vão somar mais de 3 mil quartos à oferta de acomodação turística a
nível nacional, refere estudo da Worx
 
2020 começou
radioso para o turismo nacional e nessa altura longe vinha ainda o filme de
terror em que nos encontramos. O ano de 2019 tinha acabado de findar com um
número histórico de turistas - 27 milhões - que animavam as ruas e a economia
local das cidades que visitavam. Um fluxo que consolidava uma tendência dos
anos mais recentes e que levou muitos investidores a apostar na hotelaria.
 
Investidores que foram apanhados de surpresa em março quando a pandemia chegou a Portugal mas
que já não puderam suspender as obras de novas unidades hoteleiras, agora, desoladoramente, à
espera do regresso dos turistas. Segundo um relatório da consultora Worx que analisou dados do
Turismo de Portugal, a oferta de unidades hoteleiras este ano regista um aumento de 47 novos
estabelecimentos, um acréscimo de mais 3 178 quartos no mercado nacional.
 
"Entre as maiores aberturas deste semestre destacam-se o Wyndham Grand Algarve (recentemente
alvo de renovações profundas), o Selina Peniche, o Vila Galé Serra da Estrela e o Vila Galé Collection
Alter Real (em Alter do Chão, Portalegre), do mesmo grupo, e o Ibis Porto no mercado do Bolhão do
Grupo Accor", diz a Worx, referindo que "alguns hotéis aproveitaram também este tempo para fazer
renovações/melhorias nas suas infraestruturas".
 
Relativamente aos projetos em pipeline, estão projetados mais de 190 hotéis até 2022, embora a
pandemia possa atrasar o arranque e licenciamento de alguns destes projetos, apesar do ritmo das
atividades de construção não ter abrandado com a pandemia. "O investimento no setor turístico voltou
a revelar dinamismo durante o 1º semestre, marcado por três transações que perfizeram um
montante muito semelhante ao período homólogo", diz ainda a Worx. A maior transação deste
semestre envolveu cerca de 300 milhões de euros na aquisição de um portefólio de hotéis da cadeia
hoteleira Hotéis Real. É também de destacar o negócio do Hotel Lake Resort em Vilamoura e um outro
que envolveu três hotéis do grupo Galo Resort, ambos com valores de transação confidenciais.
 
Este verão assine 6 meses a VISÃO, em papel ou digital, e receba mais 3 meses de leitura grátis
 
PRECISAMOS DE SI: ASSINE!
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"O Algarve tem sido capaz de 
se renovar e reinventar" 

ENTREVISTA A João Fernandes 

Numa altura em que o turismo enfrenta tempos tão difíceis, Ambitur esteve à conversa com 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, o destino de eleição de muitos 
portugueses este verão. Uma conversa "virtual", algo a que nos habituámos nesta nova realidade, 
mas que nem por isso deixou de ir mais fundo, explorando o percurso deste profissional e a forma 
como a Covid-19 veio alterar o dia-a-dia da entidade que lidera há dois anos. 

Todas as entidades 
regionais de turismo 
fizeram o mesmo, 
mobilizaram-se para 
ajudar os empresários, 
da forma que era 
necessária. Foi uma 
demonstração da 
capacidade que as 
entidades regionais 
têm de trabalhar em 
proximidade. 

C3mo se cruzou a sua vida profissional 
com o turismo? 

O meu encontro com o turismo dá-se 
quase por osmose quando vim para a Universi-
dade do Algarve estudar em1992, com18 anos, 
pois apenas queria Engenharia do Ambiente. 
Na altura havia apenas três cursos no país e, por 
feliz coincidência, vim para o Algarve . Estudei 
aqui e, enquanto estudante, tive oportunidade 
de viajar e conhecer a região, de ponta a ponta 
Obviamente com as condições de um es-
tudante, mas também é muitas vezes a melhor 
forma de conhecer diferentes realidades. O meu 
contacto com o turismo começou portanto 
enquanto beneficiário. 

Mesmo durante o curso pertencia à comissão 
de eventos para angariação de verbas para a 
viagem de finalistas e isso mobilizou-me para 
uma área que acabei por abraçar, a Gestão. No 
final do curso de Engenharia, tive o convite 
de um professor para dar aulas na Univer-
sidade. De seguida fui trabalhar na área de 
tratamento de águas residuais; primeiro como 
técnico, depois como dirigente intermédio 
e, por fim, como responsável da região. E em 
apenas três anos - as multinacionais têm essa  

grande vantagem: havendo desempenho há 
uma progressão mais rápida - geria a ETAR 
da Quinta do Lago que tinha já, há mais de 
20 anos, um processo de utilização das águas 
residuais tratadas para a rega dos campos de 
golfe. Acabei por ir conhecendo a realidade do 
golfe e fui convidado para dar formação nesta 
área, primeiro a nível dos impactes ambien-
tais, depois das regras do jogo e da realidade do 
golfe a nível internacional. E acabei por entrar 
por aí também numa área que estava a adotar 
procedimentos de certificações ambientais. 
Mais tarde, fui trabalhar para o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional a coordenar 
ações e desenvolver projetos de formação, e 
uma das áreas que tive de desenvolver foi criar 
os primeiros cursos de manutenção de campos 
de golfe do país. Fui coautor dos chamados 
referenciais de formação dos operadores de 
manutenção de campos de golfe. 

Depois ainda comecei a coordenar formação na 
área da hotelaria e restauração até que concorri 
para a direção das Escolas de Hotelaria e Turis-
mo do Algarve, onde estive a partir de fevereiro 
de 2009, aí sim a trabalhar a full-time para o 
turismo. Na altura, o diretor deste agrupa-
mento que abarca três escolas tinha assento na 
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Assembleia da Região de Turismo do Algarve 
(RTA). Fui trabalhando com muitas áreas do 
turismo por via da formação, até 2013, quando 
fui convidado para fazer parte de uma lista 
para a Comissão Executiva da RTA Fui como 
vice-presidente e, decorrido esse mandato, que 
terminou em julho de 2018, fui desafiado por 
um conjunto de empresários e candidatei-me à 
presidência da RTA, tendo logo como premissa 
que pensava que a RTA e a ATA deveriam ter 
uma mesma liderança, porque percebi que era 
necessário uma maior sinergia entre as duas 
organizações que trabalham em áreas com-
plementares, no mesmo edifício, e que teriam 
tudo a ganhar em partilhar os recursos dis-
poníveis. Assim aconteceu. Ganhei as eleições 
na RTA e, em dezembro desse ano, também na 
ATA, e tem sido um grande desafio, cheio de 
grandes obstáculos. 

Tomei posse a 27 de julho de 2018 e, logo na 
primeira semana de agosto, houve um grande 
incêndio em Monchique e foi necessário logo 
começar a trabalhar com as delegações exter-
nas do Turismo de Portugal, com a diplomacia 
externa, a secretária de Estado e os agentes de 
proteção civil da região. Na altura, a Embaixada 
Britânica tinha um aviso um pouco alarmante 
sobre o incêndio e foi necessário ultrapassar 
essa perceção trabalhando, do ponto de vista 
da comunicação, o problema. Começámos 
também, dentro da proteção civil, que está 
mais vocacionada para resolver o problema e 
menos para comunicar com operadores turísti-
cos, companhias aéreas e turistas em geral, 
a trabalhar no sentido de ter informação em 
tempo real para transmitir aos nossos turistas. 
Foi logo um exercício bastante exigente mas 
que correu bem. 

Já se adivinhava um mandato cheio de desa-
fios... 

Já antes tínhamos uma decisão do Governo 
britânico em relação ao Brexit E tínhamos já 
a falência da Niki, da Monarch e da Air Berlin, 
no último trimestre de 2017, que represen-
tavam 10% dos passageiros desembarcados 
no Aeroporto de Faro, e que se fazia sentir em 
2018, com redução na procura dos britânicos, 
alemães e holandeses. 

Conseguimos felizmente ultrapassar estas 
questões e crescemos. Em 2018 tivemos do 
Reino Unido 5,795 milhões de dormidas; e em 
2019 quase mais 200 mil dormidas. Foi um 
processo de recuperação. Era preciso resta-
belecer rotas. 

Depois houve a ameaça da saída da base da 
Ryanair e aí tivemos a habilidade - ainda com a 
secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, a reabrir o dossier que já estava defi-
nido de fecho da base - de trabalhar com a ANA 
Aeroportos e o Turismo de Portugal e reverter 
todo o processo. Foi fundamental. A Ryanair 
representa cerca de um terço da atividade aero-
portuária em termos turísticos na região. 

Tivemos ainda a falência da Thomas Cook, um 
grande operador internacional que faliu numa 
segunda-feira e, no sábado, tínhamos aqui to-

 

Advogo que as entidades 
regionais de turismo 
sejam o equivalente 
a uma Autoridade 
Regional de Turismo, 
em articulação estreita 
com o Turismo de 
Portugal 

dos os agentes económicos com medidas já do 
Turismo de Portugal, que nós desenhámos com 
oMinistério da Economia e com a Secretaria 
de Estado, e que foram anunciadas nem uma 
semana depois. 

E tivemos também a greve dos motoristas de 
transporte de matérias perigosas, no pico da 
Páscoa e do verão, afetando especialmente o 
Algarve. Fomos a única entidade regional de 
todos os setores a participar nas reuniões de 
definição dos serviços mínimos porque nos 
antecipámos ao problema e sabíamos que ia 
ter especial impacto no Algarve pelos tim-
ings. Alertámos a então secretária de Estado 
do Turismo de que isto iria acontecer e trabal-
hámos tecnicamente sobre g  fiais  as opções 
que poderíamos tomar. E fomos felizmente 
convocados como representantes do Ministério 
da Economia para estar no grupo de trabalho. 

Não tivemos nunca vida fácil. Fez há uns dias 
dois anos que estou na RTA como presidente e 
ainda não chegou a dois anos na ATA e tivemos 
realmente muitos desafios. Mas, felizmente, o 
Algarve, que já mostrou muitas vezes resiliên-
cia, tem sido capaz de se renovar e reinventar, 
de aguentar estas grandes ondas de choque, e 
de conseguir ultrapassá-las. 

E assim vai acontecer com a Covid-19, embora 
esta seja um tsunami grande para o setor. 

Quando é que se apercebeu da verdadeira 
dimensão da situação da pandemia? 

Penso que ainda ninguém sabe a verdadeira 
dimensão da Covid-19. Temos que ser hu-
mildes na apreciação devido ao fator incerteza 
Estamos a falar de um destino eminentemente 
internacional, 75% da nossa procura é externa 
e portanto há muitos fatores que condicionam 
ofuturo, quer do ponto de vista da evolução ep-
idemiológica, quer do ponto de vista do apare-
cimento de uma terapêutica ou de uma vacina, 
quer também do ponto de vista comportamen-
tal, de como vamos lidar com esta convivência 
Com o n de Setembro, por exemplo, houve 
um conjunto de procedimentos de segurança 
que foram adotados que, na altura, dizíamos 
serem impossíveis, e a verdade é que o tempo 
que temos que despender, despendemo-lo, 
e não deixámos de viajar e cada vez viajamos 
mais. Penso que isso vai acontecer e tenho uma 
perspetiva de médio longo prazo positiva. 

Mas não sabemos qual o real impacto desta 
pandemia nem quanto tempo se fará sentir. 
De qualquer forma, isso não nos pode, e não 
nos impediu no passado, de sermos expeditos 
e de planearmos até a incerteza Acho que esta 
capacidade de nós portugueses de não ficar-
mos parados pela incerteza porque temos a 
flexibilidade de desenhar respostas rápidas e 
necessárias, mas também de já sermos muito 
europeus, e de termos necessidade de planear 
omédio e longo prazo, esta nossa característica 
é especialmente adaptável a momentos como 
este. Vimos isso, por exemplo, quando fomos o 
primeiro país a ter um sistema de certificação 
como o Selo Clean & Safe. Fomos talvez das 
primeiras regiões mundiais a ter um Manual 
de Boas Práticas, que entronca no Selo, desde 
ogolfe às praias, rent- a-car, campismo, e vai 
continuar a evoluir. Esta nossa capacidade de 
não ficarmos bloqueados por um cenário que 
é difícil e incerto, mas de a partir de uma base 
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qualquer tangível traçarmos um plano de atu-
ação foi fundamental na fase de confinamento, 
com a adoção de planos de contingência, que 
eram muito semelhantes àquilo que já tínha-
mos de memória da gripe das aves, e começar-
mos a preparar o desconfinamento com proto-
colos e regras sanitárias. Ainda agora a proposta 
para as praias, e que partiu do Algarve, de uma 
nossa concessionária, é hoje utilizada e copiada 
por muitas partes do mundo. 

Lembra-se qual foi a primeira medida que 
tomou perante esta situação? Que papeia RTA 
tentou desempenhar neste contexto? 

Lembro-me bem de termos tido uma reunião 
de dirigentes, duas semanas antes do decretar 
do Estado de Emergência, a 18 de março, em 
que já havia muita gente com muito receio e a 
querer ir para casa. Juntei todos e disse de forma 
muito clara: "Vamos passar por um período 
muito difícil, com muito desemprego. Nós só 
existimos para trabalhar para o setor e nós va-
mos ter emprego amanhã. Portanto só vamos 
para casa quando tivermos tudo preparado 
para trabalhar bem a partir de casa e quando 
for obrigatório." E então fizemos um plano de 
contingência que definia várias prioridades em 
termos de capacidade. As zonas mais expos-
tas, como os Postos de Turismo, fecharam. 

Primeiro foram para casa as pessoas com 
doenças que afetavam o seu sistema imunitário 
e depois as restantes. E o mesmo aconteceu na 
sede, até chegar ao núcleo de dirigentes e de 
pessoas com maiores responsabilidades para 
manter "a casa". A primeira medida foi mobi-
lizar  e demonstrar muito bem perante a equipa 
que este ia ser um período muito exigente. 
Tínhamos que definir como trabalhar em tel-
etrabalho. Eu tinha a experiência de ter estado 
na fase pioneira do chamado e-leaming e sabia 
que trabalhar à distância era muito difícil, que 
implicava termos tudo muito bem definido 
sobre o que cada um faz e quais os desafios que 
cada um devia ter. Portanto, a primeira coisa 
que pedi aos dirigentes foi que definissem um 
conjunto de tarefas muito claras sobre como 
manter o que é essencial na "casa". 

Por outro lado, nós vivemos para o setor. 
Relembro que tínhamos uma campanha pre-
parada que tinha a ver com a comemoração dos 
5o anos da RTA, que coincidiram com o dia 18 
de março. Transformámos esse investimento, 
mantendo a primeira parte do lema - "Ontem, 
como Hoje" - e a acrescentámos "Estamos cá 
para ajudar". Recriámos uma estrutura que 
tínhamos, de Apoio ao Investidor, para um 
Gabinete de Apoio ao Empresário. Fomos bus - 
car pessoas de várias áreas, como por exem  

da promoção, e compusemos uma equipa mul-
tidisciplinar reforçada para divulgar as linhas 
de apoio ao empresário na área do turismo. 

Todas as entidades regionais de turismo 
mobilizaram-se para ajudar os empresários, 
da forma que era necessária Foi uma demon-
stração da capacidade que as entidades 
regionais têm de trabalhar em proximidade. 
Fizemos webinars com todas as câmaras do 
Algarve, a Segurança Social, o IAPMEI, IEFP, o 
que permitiu chegar em capilaridade àqueles 
que era mais difícil de chegar a informação, os 
microempresários. 

Mas não chega informar as pessoas e ajudá-las 
a candidatarem-se, é pouco. Tínhamos que 
continuar a manter a chama acesa Fomos 
talvez a primeira região a fazer uma visita 
virtual; agregámos todos os conteúdos que 
tínhamos de vídeos e imagens e fizemos as 
fam trips de forma virtuaL Realizámos um 
webinar com mais de 60o agentes de viagens 
portugueses e espanhóis para podermos fazer 
oque fazemos numa feira internacional, numa 
lógica B2B. Na ATA também fizemos estes B2B 
com o mercado britânico/irlandês, americano, 
alemão, holandês, francês. Retomámos assim a 
nossa capacidade de trabalhar com os parcei-
ros, os operadores turísticos, para não perder-
mos caminho só porque estávamos distantes. 

Mas tudo mudou do dia para a noite. Chegámos 
a ter manchetes a dizer "Algarve e Islândia: 
primeiros destinos a abrirem portas". Tivemos 
Portugal a liderar vários títulos internacio-
nais pela capacidade de prevenir e controlar 
a doença, mas também do ponto de vista da 
reabertura do negócio. Mas tivemos um grande 
revés, e acontece sempre cada vez que estamos 
na "pole position" , os nossos concorrentes 
claramente têm o seu posicionamento tam-
bém. E era muito difícil comunicar no Reino 
Unido com o ressurgimento de notícias do caso 
Maddie. Deu-se o surto de Lagos, Lisboa já 
estava na senda de ter muitos casos e obvia-
mente o todo nacional começou a ter números 
que, do ponto de vista do indicador que alguns 
países estão a utilizar, que na minha perspetiva 
é errado, nos afetaram no que diz respeito aos 
corredores aéreos. Mas isso foi numa fase pos-
terior porque, numa fase inicial, começámos a 
ter ligações aéreas quando mais ninguém tinha 
Pelo trabalho que fizemos para retomar as 
ligações aéreas, fomos mais rápidos. E este foi 
osegundo grande esforço: ter ligações aéreas. 
Neste momento temos, em agosto, um nível de 
cerca de 50% em relação ao ano anterior, o que 
obviamente é muito pouco mas muito mais do 
que muitos outros têm. 

Durante o confinamento fizemos também algo 
muito importante: trabalhar com a necessidade 
de outros setores e a área da saúde. Fizemos um 
trabalho de comunicação com os consulados 
e com os estrangeiros residentes, traduzindo 
informação para que estes tivessem acesso à 
legislação mais importante que ia saindo. Tra-
balhámos até para o repatriamento dos turistas 
que aqui estavam, de várias nacionalidades. 

Todo este trabalho em confinamento só é pos-
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sível com organização prévia 

A nível mundial, como vê a evolução do tu-
rismo e que tendências antecipa? 

Antecipo que as tendências são as que já 
existiam mas vão-se acentuar. O caminho 
para a sustentabilidade, quer do ponto de 
vista social ou ambiental, será um fator de 
maior competitividade no futuro. Talvez 
não da forma que alguns perspetivam. Já vi 
vários ciclos em que, quando há uma quebra 
económica, as pessoas tendem a consumir 
oque é mais barato. Normalmente, o que é 
sustentável não é mais barato. No curto prazo, 
a lógica da sustentabilidade do ponto de vista 
da oferta aparece mais como uma preparação 
para o futuro, da eficiência hídrica, energética, 
resíduos, mais como uma perspetiva de futuro 
de uma empresa ser competitiva porque tem 
esses argumentos, isso já existia mas vai-se 
acentuar. Mas também por uma perspetiva de 
gestão de custos, porque se eu poupar água, 
pago menos...mais numa perspetiva de eficácia 
de gestão de custos, e sempre acontece quando 
há crise, do que numa perspetiva imediata do 
consumidor. Não tenho dúvida de que esse é o 
caminho para sermos mais competitivos por 
várias razões, e porque o turismo não deve ser 
um fim em si mesmo. O turismo deve, en-
quanto atividade económica, concorrer para 
a melhoria da qualidade de vida também dos 
residentes. 

Além disso, levámos um choque tecnológico 
grande, e esse já não regride, vai tender a 
evoluir mais rapidamente. A digitalização da 
economia é um lugar-comum mas antecipáveL 

E obviamente há a questão dos destinos 
inteligentes, que reúnem através da Internet 
das Coisas (IoT), do Big Data, da Inteligência 
Artificial, a capacidade de responder melhor às 
necessidades do residente e do visitante. 

Tudo isto "casa" com a capacidade de desen-
volver uma oferta que responde a uma procura 
cada vez mais acentuada neste sentido, e de ser 
capaz de promover mais rapidamente e com 
menos recursos aquilo que é possível encontrar 
na oferta 

Eu tinha a experiência 
de ter estado na fase 
pioneira do chamado 
e-learning e sabia que 
trabalhar à distância 
era muito difícil, que 
implicava termos tudo 
muito bem definido 
sobre o que cada um 
faz e quais os desafios 
que cada um devia ter. 

Qual é hoje a estrutura da RTA? É adequada 
aos tempos atuais? 

As entidades regionais de turismo têm uma 
característica fundamental e que fez com que 
a RTA chegasse aos 50 anos: o facto de serem 
quase um pró-modelo de regionalização. Os 
órgãos sociais são eleitos com base numa as-
sembleia de membros regionais, públicos e 
privados. Esse é um valor acrescentado para 
que nas entidades regionais haja uma definição 
clara de qual é o seu propósito. O seu foco é o 
turismo da sua região. Isso nunca nos impediu 
de trabalhar entre regiões, e é talvez dos poucos 
setores em que há essa articulação mesmo 
não havendo interdependência. Esse é pois um 
aspeto muitíssimo positivo, bem como haver 
capital no sentido de conhecimento. É uma 
organização com 50 anos e, como outras, tem 
um conhecimento que se vai consolidando. 

Sou totalmente a favor de todos os regimes 
que tragam mais transparência à ação dos 
agentes públicos, é necessário. Este é um setor 
que é aberto ao mundo e que é muito sujeito a 
alterações, e nós temos que ter flexibilidade de 
gestão. Primeira coisa que penso ser essencial 
é reforçar, do ponto de vista orçamental e da 
capacidade, a flexibilidade na ação, a interven-
ção destas entidades que atuam num mercado 
global e muitíssimo competitivo. 

Advogo que as entidades regionais de turismo 
sejam o equivalente a uma Autoridade Regional 
de Turismo, em articulação estreita com o Tu-
rismo de Portugal, que tem feito um excelente 
trabalho. A escala nacional deve persistir, ele 
deve estar articulado com aquilo que se faz em 
cada região, como já hoje acontece, mas isso 
não deve invalidar que em proximidade, e em 
diferentes regiões, haja essa capacidade insta-
lada, seja ao nível das linhas de financiamento 
das empresas, do licenciamento e fiscalização, 
ou mais autonomia para algumas competên-
cias que já temos como a promoção no mer-
cado interno alargado, como está previsto na 
atual lei orgânica 

Nada disto deve invalidar a necessidade de 
observar uma estratégia nacional, mas com 
naturais diferenciações entre regiões, porque 
as apostas não são as mesmas. Os mercados 
não são os mesmos, os produtos turísticos às 
vezes não são os mesmos. Se Portugal é, há três 
anos seguidos, o melhor destino do mundo, 
de acordo com os WrA, isso tem a ver com o 
facto de a Madeira ser a melhor ilha, o Algarve 
ser o melhor no golfe e nas praias, o Centro ter 
a maior onda do mundo, o Norte ter o Vinho 
do Porto e as paisagens fabulosas do Douro, 
oAlentejo ter a pacatez que já não existe, os 
Açores serem um paraíso natural, e Lisboa ser 
um espetáculo de cidade... Nós temos regiões 
com uma riqueza e diversidade tão grande 
que é isso que nos traz vantagem. E devemos 
aproveitá-la Portanto, para mim, as entidades 
regionais deviam prosseguir o modelo numa 
lógica mais autonómica, na ação, igualmente 
dependente de uma estratégia nacional, mas 
mais capacitadas do ponto de vista dos recursos 
e da menor tramitação para agirem mais efica-
zmente.1:1 

PE RFIL 

QUEM É.. • 

"Sou tripeiro de nascença, sou 
alfacinha porque cresci em 
Lisboa e sou marafado porque 
adotei o Algarve". Assim começa 
por definir-se João Fernandes, 
de 46 anos, atualmente a 
liderar o "destino" do turismo 
no Algarve. Aos três anos este 
portista mudou com a família 
para a capital portuguesa, onde 
passou a sua infância. Adepto 
confesso do Benfica, escolheu 
a Engenharia do Ambiente 
para se formar, admitindo, 
entre risos, ser "a ovelha 
negra da família", com a mãe 
formada em Filosofia, o pai em 
Psicologia e a irmã em Design. 
Já no Algarve, e com a 
licenciatura e uma pós-
graduação em Gestão 
Empresarial pela universidade 
da região, o seu caminho acabou 
por se cruzar com o turismo, 
setor onde ainda aperfeiçoou 
os seus conhecimentos na 
École Hôtelière de Lausanne, 
Hospitality Management 
Institute e Universidade 
Nova de Lisboa. 
Nos poucos tempos livres que 
lhe restam, João Fernandes 
assume que assume que gosta 
sobretudo de estar em família 
e desfrutar do filho de nove 
anos. Além disso, gosta muito 
de viajar, e aí é muito eclético, 
optando quer por cidades com 
uma arquitetura ou história 
interessantes ou por destinos de 
montanha, campismo ou resorts 
Tudo Incluído nas Caraíbas. 
Reconhece que aquilo de que 
gosta mesmo é de conhecer a 
diferença e encontrar realidades, 
culturas e pessoas novas. Outra 
paixão é o cinema, do qual é 
consumidor ávido e também 
muito eclético. No fundo, diz, 
gosta das "coisas simples da 
vida", de estar com amigos e 
jantar fora, do contacto com 
a natureza, de ler... E rejeita 
ser acusado de ser viciado em 
trabalho: "Trabalho muito, 
mesmo muito, mas porque 
acuso a responsabilidade", 
esclarece, admitindo que 
"gosto mesmo é da praia". 
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ENTREVISTA 

"0 Algarve tem sido capaz 
de se renovar e reinventar" 

Numa altura em que o turismo enfrenta tempos tão difíceis, Ambitur esteve 
à conversa com João Fernandes, presidente da Região de Turismo do 
Algarve, o destino de eleição de muitos portugueses este verão. 

a_ 

z 
cD 1 
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ENTREVISTA 
João Fernandes, 
presidente da Região de 
Turismo do Algarve 

CONSELHEIROS AMBITUR 
Os desafios de um 
turismo em tempos de 
mudança 
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Um novo ciclo 
EDITORIAL 

' 

I 

DIR 

Q
trabalho do Turismo de Portugal e das Enti-
dades Regionais de Turismo foi fundamental 

e importante na reativação da atividade turística, 
após o confinamento da pandemia Covid-19. 
Para além das vertentes tradicionais, ao nível da 
comunicação/promoção do produto turístico e 
reestruturação/melhoramento da oferta, estas 
entidades fizeram questão de se aproximar, no 
terreno, dos empresários e contribuir com os 
recursos disponíveis e muita força de vontade no 
apoio possível às empresas locais. 

João Femandes, presidente do Turismo do Al-
garve, em Grande Entrevista à Ambitur, dá conta 
de parte desse trabalho, que considera que vem 
reforçar o papel destes organismos no organi-
grama institucional do turismo. O responsável 
vai ainda mais longe afirmando que o trabalho 
agora feito consolida as ambições desta entida-
des juridicamente, e ao nível de competências, 
irem mais longe. 

Há ainda muito para fazer se olharmos para 
a reativação da atividade turística nacional. O 
trajeto começou agora, o caminho inicial foi 
trilhado, de uma forma rápida e eficaz por quem 
tinha as devidas responsabilidades. Tem que se 
olhar para o futuro, apesar do presente prender 
a atenção dos responsáveis turísticos, e entender 
que definitivamente Portugal tem de se assumir, 
dentro da Europa e no mundo, por si próprio 
no campo turístico. Temos que ser um destino 
turístico ainda mais único no mundo. 0 
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