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O Radar!! 

O piloto Miguel Oliveira 
corre em casa mas não 

vai poder contar com 
o apoio dos seus adeptos 
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Proibição de público 
foi a "machadada 
final" no comércio 
do Algarve 

O Algarve "perdeu" 74 milhões com a decisão do Governo 
de proibir público no MotoGP. Os hotéis, restaurantes 
e comércio contavam repetir as receitas alcançadas 
com a Fórmula 1 mas, desta vez, não houve 
"balão de oxigénio". E o ponto final para muitos negócios? 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt 

O fim de semana do Grande 
Prémio de Portugal de Fórmu-
la 1 devolveu a esperança ao 
Algarve. Os restaurantes, hotéis 
e comércio da região voltaram 
a encher com as 40 mil pes-
soas - entre organização, jor-
nalistas e espetadores -, que 
se deslocaram ao Autódromo 
Internacional do Algarve para 
viver a prova, permitindo que 
os empresários contornassem, 
pelo menos, por uma centena 
de horas, a crise que tem vin-
do a fustigar os seus negócios 
desde março. 

O novo "oásis" estava anun-
ciado com a chegada do Gran-
de Prémio de Portugal de 
MotoGP (entre 20 e 22 de 
novembro), também no autó-
dromo de Portimão, mas o 
anúncio do primeiro-ministro 
de que a prova não teria públi-
co nas bancadas veio deitar por 
terra a esperança. Perante este 
cenário, não restou a alguns 
empresários deitarem a toalha  

ao chão, colocando um ponto 
final nos seus negócios. 

"Estamos muito preocupados. 
Esta decisão precipitou o encer-
ramento definitivo de muitos res-
taurantes no Algarve. Muitos 
empresários foram aguentando 
à espera deste "balão de oxigé-
nio", confiantes depois do que 
conseguiram durante o fim de 
semana da Fórmula 1. Esta deci-
são do Governo foi sentida como 
uma 'machadada final' para o 
setor", afirma ao i Daniel Serra, 
presidente da Associação Nacio-
nal de Restaurantes (Pro.Var). 
"Temos de perceber que há uma 
grande parte dos restaurantes 
que estão a 'zeros' há oito meses. 
Os que ainda conseguem traba-
lhar têm, por sua vez, quebras 
de faturação na ordem dos 80%. 
É impossível aguentar os negó-
cios, até porque não há perspe-
tivas de a situação se vir a alte-
rar brevemente", acrescenta. 

Embora admita a necessida-
de de serem tomadas medidas 
para travar a propagação da 
pandemia, Daniel Serra não 
deixa de manifestar-se "desi-
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ludido" com a decisão do Gover-
no, em relação ao MotoGP, pois 
considera que existiam alter-
nativas neste caso. "É um revés 
que agrava a situação no setor 
da restauração. E julgo que é 
uma reação intempestiva do 
Governo. Seria mais aceitável 
corrigir os erros cometidos no 
fim de semana da Fórmula 1, 
encontrar-se uma nova estra-

 

"Nunca imaginámos 
que fosse possível 

[Governo 
proibir público] ", 
diz Daniel Serra 

"Governo cedeu 
à opinião pública 

e optou pelo 
politicamente 

correto", lamenta 
Elidérico Viegas 

tégia, com melhor divisão dos 
espaços entre espetadores, mais 
e melhor policiamento. Agora, 
a haver alguma restrição, nun-
ca imaginámos que fosse pos-
sível avançar-se para esta opção 
de proibir público nas banca-
das do MotoGP", afirma. 

HOTÉIS: "GRANDE PREJUÍZO" 
"Mantivemo-nos em contacto 
com o gabinete do primeiro-
ministro, mas, rapidamente, 
ficou claro que os nossos esfor-
ços seriam infrutíferos", diz 
Elidérico Viegas, presidente da 
Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). 

Apesar da desilusão, o dirigen-
te admite, porém, "não ter fica-
do surpreendido devido ao que 
aconteceu na Fórmula 1, onde 
muito se falou da aglomeração 
de pessoas nas bancadas do autó-
dromo". "Acho que o Governo 
reagiu à evolução da pandemia, 
mas que também cedeu à pres-
são da opinião pública depois 
do se viu na Fórmula 1, acaban-
do por decidir por aquilo que  

era politicamente correto", diz 
Elidérico Viegas. 

O empresário não tem dúvi-
das que a decisão do executi-
vo de António Costa "resulta 
num grande prejuízo para os 
hotéis, para a restauração e 
para o comércio do Algarve, 
sobretudo o localizado na zona 
de Portimão". 

TURISMO DO ALGARVE ESTIMA 
PERDAS DE 74 MILHÕES Os dados 
do Autódromo Internacional 
do Algarve previam "um impac-
to económico global na ordem 
dos 80 milhões de euros" com 
o Grande Prémio de Portugal 
de MotoGP. Ao i, João Fernan-
des, presidente da Região do 
Turismo do Algarve (RTA), 
admite que o evento permiti-
ria "um aumento considerável 
no número de visitantes à região 
e, por consequência, as recei-
tas diretas e indiretas daí pro-
venientes, nomeadamente em 
bilheteira, alojamento, alimen-
tação, deslocações, entre outras 
pequenas despesas de consu-
mo na região". 

João Fernandes admite que com 
a decisão de se proibir o público 
nas bancadas do autódromo de 
Portimão, as expectativas da RTA 
"vão ficar aquém da sua concre-
tização", o que, segundo contas 
da entidade, representa perdas a 
rondar os 74 milhões de euros. 
"É urna decisão que reduzo impac-
to expectável na economia da 
região, já que as receitas diretas 
serão apenas resultantes das des-
pesas com estadia, alimentação 
e deslocações da respetiva orga-
nização e equipas participantes 
(receita estimada superior a seis 
milhões de euros). 

O presidente da RTA salien-
ta, contudo, que apesar das 
perdas, "o impacto da realiza-
ção do evento na região man-
tém um efeito muito relevan-
te ao nível da notoriedade e 
da projeção internacional da 
marca Algarve, uma vez que 
é uma prova de alta competi-
ção que gera interesse à esca-
la mundial e vai possibilitar 
uma exposição ao destino nos 
meios de comunicação social 
e nas redes sociais". 

Fórmula 1 exclui 
Portugal em 2021 
A passagem do "circo" da 
Fórmula 1 pelo Algarve foi sol 
de pouca dura, uma vez que 
a Federação Internacional do 
Automóvel (FIA) excluiu o 
Grande Prémio de Portugal 
do calendário provisório para 
a temporada de 2021, que 
ontem foi anunciado. A lista 
inclui 23 provas — um recorde 
—, mas deixa de fora a pista 
de Portimão. Elidérico 
Viegas, presidente da AHETA, 
que tem batido pela 
organização de "eventos 
âncora" na região, deixa 
críticas à FIA e fala de 
"ingenuidade" dos 
responsáveis portugueses. 
"Precisaram do Algarve este 
ano, pois, devido à 
pandemia, não era possível 
organizar noutros países, por 
isso fatia todo o sentido que 
oevento tivesse 
continuidade nos anos 
seguintes. "Os responsáveis 
portugueses foram, no 
mínimo, ingénuos, uma vez 
que deviam, logo à partida, 
ter garantido a continuidade 
da prova no país. Não sei se 
fizeram tudo o que estava ao 
alcance para que isso 
acontecesse, mas, se 
fizeram, não souberam fazer 
valer os nossos pontos de 
vista", diz Elidérico \negas. 

Números 

80 
milhões era a receita estimada 
pelo Turismo do Algarve 
com a presença de público 

milhões é a receita que a 
organização ainda espera 
conseguir com o evento 

28 
milhões. É o número 
de lares em todo o mundo 
que vão ter a TV sintonizada 
na prova portuguesa 
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REPORTAGEM 
NA NAZARE, 
O SANTUARIO 
DO SURF 

"É do 
turismo 
que 
a gente 
come" 
Dos tempos em 
que as mulheres dos 
pescadores não podiam 
pisar a areia à moda 
das ondas gigantes 
// PÁGS. 16-21 
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A FORIA 
DO VIRUS 

Em 4 dias, o hospital de Penafiel voltou a ficar cheio. "Enquanto 
não conseguirmos conter a propagação, não há hospital que 

resista", diz presidente do conselho regional da Ordem 
dos Enfermeiros. "Passou o efeito da ministra", acrescenta 

No último mês, o São João recebeu em média 
54 doentes por dia da zona do Baixo Tâmega e Vale do Sousa 

// PÁGS. 2-4 

1,50 C // Quarta-feira, 11 novembro 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3337// Diretor: Mário Remires // Dir. exec.: Vítor Ftainho // Dir. eXeC. ~ia José Cabrita Saraiva// Subdir. exec. : Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves  

ESTADO ISLÂMICO DECAPITA 
50 MOÇAMBICANOS EM CABO DELGADO 
Enquanto espera pelo apoio da União Europeia, Governo de Filipe Nyusi incapaz de travar 
onda bárbara de fundamentalistas islâmicos // P— Á GS. 14-15 

Portimão. 
MotoGP sem 
público faz 
Algarve perder 
74 milhões 
de euros 
// PÁGS. 10-11 

SIBS diz que 
bancos é que 
têm retido 
o dinheiro 
de empresários 
da restauração 
// PÁG. 13 

Montepio. 
"Situação 
é grave 
e irreversível 
com a atual 
administração" 
// PÁG. 12 

Vítor Ramalho 
apoia Marcelo 
Rebelo 
de Sousa. 
"Não há outra 
solução" 
// PÁG. 9 

Violência. 
Primeira noite 
de recolhimento 
obrigatório 
marcada 
por tiroteio 
// PÁG. 6 
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A4 Filme-proveta para fazer do Algarve um grande estúdio da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Rui Pedro Tendinha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3a65fe1

 
Na apresentação de There Is Always Hope, grande produção inglesa rodada no Algarve, percebeu-se
que a região vai ser "estúdio" de várias filmagens estrangeiras. Não é por acaso que a MovieBox
inaugura em 2021-2022 um gigantesco estúdio em Loulé e que tem criado uma plataforma
revolucionária para ser rival da Netflix.
 
Filmagens no Algarve. Uma história de desencontros familiares para o grande público com a suposta
qualidade britânica. É assim que There Is Always Hope, produção inglesa que durante 14 dias foi
rodada em Loulé e Ferragudo, foi apresentada nesta semana à imprensa internacional no Algarve - o
primeiro grande filme internacional rodado em Portugal em tempos de pandemia. Realizado por Tim
Lewiston e com Colm Meaney (O Puto) como protagonista, trata-se de um drama familiar filmado
inteiramente segundo as mais apertadas regras sanitárias para suprimir a pandemia. There Is Always
Hope é a primeira produção de um estúdio que se está a instalar no Algarve, a Moviebox, cujo plano é
trazer grandes produções internacionais para o sul de Portugal, neste caso em associação com a
produtora alemã Sky Manor, sediada em Ferragudo, mesmo ao lado de Portimão. Na apresentação na
sede da Sky Manor, Julian Hicks, da produtora Moviebox, destacou o facto de Portugal ser neste
momento um dos melhores locais do mundo para se filmar em tempos de pandemia, sobretudo no
Algarve. There Is Always Hope, segundo os produtores, é um exemplo de esperança para estes
tempos cinzentos, não só pelos incentivos fiscais das autoridades mas também pelo clima e por toda
uma boa vontade da região. Este filme que está a ser terminado no Reino Unido teve uma equipa
técnica substancialmente composta por técnicos portugueses e presença no elenco de atores como
Cristina Cavalinho e Francisco Fernandes. "Filmar aqui é muito mais fácil do que em Inglaterra",
avança o produtor inglês. Se não houver atrasos, este filme estará pronto em março. Os responsáveis
pelo projeto. O DN sabe que, em resultado dos ecos desta produção, há uma série de outras
produções já em fila para serem rodadas no Algarve. Nesta encontro com a imprensa, os produtores
realçaram também que em tempos de pandemia foi fácil a articulação com as autoridades sanitárias.
Depois de um protocolo complicado discutido em todas as vírgulas com as autoridades regionais de
saúde conseguiu-se que uma equipa de 80 técnicos e artistas nunca tenha tido um caso positivo de
covid-19, mercê de um respeito metódico pelas regras e de testes de despistagem quase diários,
conforme o making of mostrado à imprensa demonstrou. "De alguma forma, estas regras tiveram um
condão positivo: gerou-se uma proximidade. Muitos dos atores ingleses disseram que mesmo com
todas as restrições e bolhas, esta foi a melhor experiência de cinema da vida deles", salienta Julian
Hicks. Manuel Baptista, da Loulé Film Office, salienta que a região está bem preparada devido à
importância do Algarve Biomedical Center, centro de investigação na linha da frente da testagem à
covid-19: "Só assim esta produção conseguiu fazer tantos testes numa equipa que chegou a 160
pessoas, contando com figurantes e pessoal de hotel. A nossa tarefa tem agora este acréscimo de
responsabilidade de fazer as pontes com as autoridades sanitárias e garantir que tudo é feito em
segurança. Estamos neste momento a receber as diversas produções que estão escalonadas para o
Algarve." Se em breve o estúdio da Moviebox será uma realidade e supostamente o maior em
Portugal, a mesma Moviebox está no mercado com uma plataforma em Portugal para trazer curtas-
metragens gratuitas e algum do cinema inédito que não chega ao cinema. Chama-se
https://moviebox-premiere.com/ e é uma boa oportunidade para se poder descobrir filmes que não
estreiam no circuito comercial. "A plataforma é também uma forma de distribuir o nosso conteúdo
enquanto produtores. Claro que adoramos as plataformas digitais que todos consumimos, mas a ideia
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aqui é apelar também à própria indústria e aos cineastas. Não queremos ser demasiado grandes,
apenas queremos dar ao público uma boa seleção de filmes independentes. Queremos também com a
plataforma criar uma comunidade", diz o produtor Julian Hicks, salientando ainda que "o crescimento
será sempre orgânico, queremos que esse crescimento agrade a todos os nossos produtores
associados. Quem nos visitar poderá encontrar uma boa seleção de filmes mais antigos, mas
sobretudo novos títulos. Creio que temos algo para todos os gostos. Espero que os produtores nos
contactem para exibirem aqui os seus filmes..." Filmagens no Algarve. Nesta apresentação também se
ficou a perceber que este é o filme-proveta para toda esta operação de colocar o Algarve como destino
de filmagens internacionais, um pouco para esquecer a tentativa controversa de Portimão de ter um
estúdio internacional, projeto de 2009 que chegou a ter Joaquim de Almeida a publicitar uma suposta
"cidade do cinema". Agora tudo é diferente e até existe o Algarve Film Colective, alavancado pela
Loulé Film Office, onde uma série de produtores e técnicos tentam criar uma rede para ajudar que a
região tenha cada vez mais filmes e séries internacionais a serem rodados em seu solo. Aliás, este
boom recente começou com a rodagem de That Good Night, com John Hurt, inteiramente filmado no
Algarve. Estávamos em 2016 e agora, dizem-nos, são muitos os filmes que querem o bom tempo
desta região e o facto de a maior parte dos concelhos não estar em estado de emergência. No Diário
de Notícias dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para fazer as notícias, as entrevistas, as
reportagens e as análises que asseguram uma informação rigorosa aos leitores. E é assim há mais de
150 anos, pois somos o jornal nacional mais antigo. Para continuarmos a fazer este "serviço ao leitor",
como escreveu o nosso fundador em 1864, precisamos do seu apoio.
 
[Additional Text]:
Filmagens no Algarve.
Os responsáveis pelo projeto.
 
Rui Pedro Tendinha

Página 5



A6

Crise na restauração: "Não há turistas no Algarve. Nada está fácil"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b751330

 
Noélia Jerónimo, proprietária de um restaurante no Algarve, analisou o efeito das medidas de
confinamento no sector da restauração, na Noite 24
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que tantas histórias têm para contar. 
No meio de tudo isto, porém, o protagonista 

é sempre o mesmo: o mar. 

TEXTOS Rita Pereira Carvalho 
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Nazaré. História deste 
e de outros tempos 

Zoom // Reportagem 

No século passado, 
as mulheres não 

podiam pisar a areia 
da praia em lazer se 

os maridos estivessem 
fora. As tradições 

foram mudando e, 
hoje, a areia das praias 

da Nazaré é pisada 
todos os dias por 

centenas de turistas, 
sobretudo estrangeiros. 

Da vida de pescador 
ao turismo das ondas, 

o mar da Nazaré 
é sempre a figura 

central da história. RITA PEREIRA CARVALHO (Texto) 
rita.carvalho@ionline.pt 
BRUNO GONÇALVES (Fotografia) 
bruno.goncalves@ionline.pt 

Quando os homens partiam para o mar, 
levavam também consigo a liberdade 
e a esperança das mulheres, que fica-
vam em terra. Num passado não mui-
to longínquo, Nazaré caminhava des-
de a terra que lhe deu nome até ao por-
to de Aveiro só para ver o marido 
desaparecer no mar. Enquanto os bar-
cos apitavam como sinal de despedida, 
Nazaré chorava no ombro de outra 
mulher. "Ai, vai-se embora. Ai, nunca 
mais volta", recorda meio século depois, 
acrescentando que "a saída era o momen-
to mais triste da vida". O marido da 
nazarena que fez 73 anos na semana 
passada voltou sempre da pesca do 
bacalhau mas, durante os meses que 
estava fora, Nazaré só usava roupas 
escuras, a camisa não podia ter botões 
e nem a areia da praia estava autoriza-
da a pisar. As recordações estão tão 
vivas que até os episódios mais especí-
ficos estão ainda repletos de pormeno-
res. Há 50 anos, quando o marido anda-
va pelo mar a pescar bacalhau, a filha 
de Nazaré queria ir à praia: "Às vezes, 
ela estava morta para ir à praia e pedia-
me um gelado. E eu estava morta para  

comer um também. Trazia-o escondi-
do debaixo do xaile para ir comer em 
casa". "Não podia comer, não. Era cen-
surada", acrescentou Maria Júlia, que 
tal como Nazaré vestia as famosas sete 
saias. E, à semelhança do marido de 
Nazaré, também o marido de Maria 
Júlia se dedicou à vida do mar. 

Independentemente da perspetiva 
temporal, o mar está sempre no cen-
tro da Nazaré. Se, no passado, os homens 
viviam do peixe que o mar dava, o pre-
sente e o futuro está marcado pelo des-
porto que se faz no mar. E a Nazaré 
transborda de histórias e de tradições 
que se vão cruzando com a moda das 
ondas gigantes. 

As mulheres que ajudaram a fazer 
história na Nazaré olham para o pas-
sado e para os tempos que hoje correm 
e não têm dúvidas de que "a tradição 
foi morrendo com o tempo". Apesar de 
não haver muitas mulheres a vestir as 
sete saias, as nazarenas não dispensam 
este traje nos dias festivos como o Natal, 
oCarnaval ou a Páscoa. Mas nem todas 
podem, ou podiam, usá-las. 

No mercado da Nazaré não se vende 
só peixe. Há de tudo, apesar de várias 
bancas permanecerem vazias durante 
os dias de semana. Os clientes são alguns 
e são sobretudo as mulheres que con-
tam as histórias do século passado que Página 9
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03 por ali passam. Maria Júlia e Nazaré 
não usam hoje as sete saias. "Só uso 
uma e outra branca por baixo quando 
está frio", explica Nazaré. Ali todos se 
conhecem e Ana Emília, que está nou-
tra banca a comprar castanhas, nunca 
foi autorizada a usar aquelas saias, que 
se chamam rodadas. Os seus 77 anos 
colocam Ana Emília no mesmo cená-
rio das duas mulheres anteriores, mas 
as histórias que contam, ainda que se 
cruzem, são diferentes. Na Nazaré, as 
pessoas dividiam-se: homens e mulhe-
res do mar e homens e mulheres da 
terra. Ana Emília era da terra e, por 
isso, não podia usar as sete saias, que 
eram exclusivas das mulheres que tra-
balhavam na venda do peixe e cujos 
maridos eram pescadores. As mulhe-
res da terra usavam saias travadas - de 
corte direito - e, normalmente, eram 
costureiras. 

"Quem fosse costureira ou trabalhas-
se numa fábrica não podia casar com 
um pescador, tinha de casar com um 
pedreiro ou com um serralheiro. Havia 
estas distinções assim entre as famílias. 
Depois, a coisa foi passando e, hoje, já 
se mistura os pescadores com as pes-
soas da terra", conta Ana Emília. As tra-
dições eram lineares: homens do mar 

a~1111111 

1 

• 

01 A areia das praias da 
Nazaré é pisada todos 
os dias por centenas 
de turistas, 
maioritariamente 
estrangeiros 

02 O mercado da Nazaré 
é onde vão as 
senhoras das sete 
saias quase todos 
os dias 

03 Nazaré e Maria Júlia: 
ambas vestiam as 
famosas sete saias. 
Os maridos 
dedicavam-se 
à vida do mar 

continua na página seguinte » 
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» continuação da página anterior 

não podiam casar com mulheres da ter-
ra. E foi por isso que Ana Emília não 
casou com um pescador de quem diz 
ter gostado muito. "Tive amores verda-
deiros de pescadores, mas as tradições 
eram assim. As mães e os pais não que-
riam as filhas misturadas com pesca-
dores. Como usava saia travada, o jet-
set, vá lá, já tinha uma diferença. Tive 
um amor que me procurou, era pesca-
dor, mas não podia. E ele casou com 
uma mulher de saia de roda", recorda. 

Ao homem da terra, as mulheres cha-
mavam "papo-seco". Eram homens com 
uma vida mais estável, explicam, por-
que a probabilidade de não voltarem 
era muito menor do que a dos homens 
do mar. Os homens do mar, esses, iam 
"porque queriam fazer pela vida, e aqui-
lo era uma vida dura, e porque queriam 
fugir à tropa", explicou Maria Júlia. 
Mas o marido, por exemplo, apesar de 
ter ido para a pesca do bacalhau, não 
conseguiu escapar à vida de militar: 
"Como a vida era tão dura no mar, foi 
embora. Esteve lá cinco anos e depois 
esteve 18 meses na marinha de guerra 
porque não fez aqueles anos devidos 
no bacalhau". 

Naquela altura, a maior parte dos 
homens não sabiam nadar. "Se um bar-

  

co se virava, morria toda a ala mascu-
lina da mesma família. Ou seja, o pai, 
o neto e o avô, porque todos trabalha-
vam na mesma companhia", contou 
Mário Bulhões, técnico superior de his-
tória da Câmara Municipal da Nazaré. 

DOS ESTENDAIS DE PEIXE SECO AO TURIS-
MO DAS ONDAS A Nazaré é hoje um con-
celho que balança entre a tradição e o 
turismo. Se na zona da marginal, nas 
praias de onde partiam os barcos para 
sustentar dezenas de famílias há 50 
anos, há ainda mulheres a vender pei-
xe seco, basta subir pelo famoso eleva-
dor que liga a praia da Nazaré ao Sítio 
da Nazaré e chegar à Praia do Norte 
para ver centenas de turistas que param 
ali só para ver as ondas gigantes e, cla-
ro, os surfistas. 

Em plena praia da Nazaré, desde que 
não chova, Maria Manuela está sem-
pre ali sentada, numa cadeira verme-
lha que terá pertencido, em tempos, à 
esplanada de um café. Mas os seus 88 
anos não a impedem de ir atrás das gai-
votas que querem roubar o peixe seco 
que ela está a vender no estendal — nome 
que se dá ao sítio onde as mulheres 
colocam o peixe a secar. É que por cada 
peixe seco que aqueles bichos levam é 
menos um euro que a vendedora cober-
ta de tecido preto vende. "O mais segui-
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05 Isabel Matias é uma 
nazarena que veste 
as sete saias todos 
os dias e vive do 
turismo das ondas 

06 Maria Manuela, sentada 
numa cadeira vermelha 
que terá pertencido 
a um café, vende 
peixe seco 
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07 Na praia da Nazaré 
há mulheres que 
ainda secam o peixe 
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07  nho é para comer cru, cozido ou de cal-
deirada, e o outro é para assar ou para 
grelhar", explica Maria Manuela já com 
a voz a falhar. E o processo é simples: 
"Eles trazem, a gente amanha, lasca e 
mete ao sol". Só assim, descreve a viú-
va de um pescador, fazendo parecer 
simples este processo que é considera-
do na Nazaré um saber feminino. Aliás, 
basta ir até ao Centro Cultural da Naza-
ré para conhecer a história desta arte 
e perceber também como o turismo 
sempre fez parte da Nazaré. 

Com vista para o mar, no Centro Cul-
tural da Nazaré estão várias fotogra-
fias que ilustram aquilo que foi a trans-
formação do local nos últimos tempos. 
Ao i, o historiador Mário Bulhões expli-
cou que o Gabinete de Gestão do Patri-
mónio e Cultura do município tem vin-
do a fazer um levantamento geral de 
todos os documentos e fotografias guar-
dados. "A Nazaré sempre foi uma praia 
turística de eleição - antigamente, finais 
do séc. xix, inícios dos anos 20, com os 
chamados banhos quentes e com as 
novas terapias. E toda a sua beleza, não 
só o negro das mulheres, mas também 
as suas embarcações, faz com que a 
Nazaré seja cartaz no turismo quer a 
nível nacional, quer a nível internacio-
nal. Atualmente, o surf catapultou a 
visibilidade da Nazaré extramuros de  

Portugal e já não é um turismo sazo-
nal. Vê-se durante o ano inteiro e com 
turistas estrangeiros", acrescentou. 
Caminhando até à Praia do Norte, 

nota-se o gradual aparecimento de turis-
tas que lá se dirigem para ver o mar e 
as ondas gigantes. O negócio também 
se faz por ali e as mulheres das sete 

Na praia da Nazaré, 
as mulheres ainda secam 
o peixe, um cenário que 

contrasta com os turistas 
na Praia do Norte 

Isabel Matias é uma das 
mulheres da Nazaré que 

ainda vestem as sete 
saias todos os dias. Vive 

do turismo das ondas 

saias aproveitam para fazer negócio. "Ó 
italiano, queres ver as saias? Uma, duas, 
três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, já 
viste", grita Isabel Matias, que é das pou-
cas mulheres que vestem todos os dias 
as sete saias. Como diz, "uma nazare-
na, para ser uma nazarena verdadeira, 
tem de vestir sempre as sete saias". O 
turista italiano é apenas um dos mui-
tos que param naquela banca para com-
prar os produtos típicos da Nazaré. No 
entanto, Isabel Matias, que vende ali há 
dez anos, acredita que o negócio vai pio-
rar nos próximos tempos. Depois de 
milhares de pessoas terem ido até à 
Praia do Norte para ver as ondas gigan-
tes - imagens polémicas sobretudo pela 
falta de máscaras e de distanciamento 
social -, as autoridades de saúde deci-
diram proibir a prática do surf. A Câma-
ra Municipal da Nazaré já está, no entan-
to, a preparar um plano de contingên-
cia para que seja retomada esta atividade, 
limitando o número de espetadores. 

"Antes tínhamos os autocarros com 
os turistas mas, com a covid, isso aca-
bou. Depois ficámos só com o turismo 
das ondas e, agora, até isso nos querem 
tirar", diz Isabel Matias, garantindo que 
se o turismo das ondas desaparece, será 
"péssimo". "É do turismo que a gente 
come. Se a gente não tem turismo, a 
gente não come". 
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REPORTAGEM 
NA NAZARE, 
O SANTUARIO 
DO SURF 

"É do 
turismo 
que 
a gente 
come" 
Dos tempos em 
que as mulheres dos 
pescadores não podiam 
pisar a areia à moda 
das ondas gigantes 
// PÁGS. 16-21 
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A FORIA 
DO VIRUS 

Em 4 dias, o hospital de Penafiel voltou a ficar cheio. "Enquanto 
não conseguirmos conter a propagação, não há hospital que 

resista", diz presidente do conselho regional da Ordem 
dos Enfermeiros. "Passou o efeito da ministra", acrescenta 

No último mês, o São João recebeu em média 
54 doentes por dia da zona do Baixo Tâmega e Vale do Sousa 

// PÁGS. 2-4 

1,50 C // Quarta-feira, 11 novembro 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3337// Diretor: Mário Remires // Dir. exec.: Vítor Ftainho // Dir. eXeC. ~ia José Cabrita Saraiva// Subdir. exec. : Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves  

ESTADO ISLÂMICO DECAPITA 
50 MOÇAMBICANOS EM CABO DELGADO 
Enquanto espera pelo apoio da União Europeia, Governo de Filipe Nyusi incapaz de travar 
onda bárbara de fundamentalistas islâmicos // P— Á GS. 14-15 

Portimão. 
MotoGP sem 
público faz 
Algarve perder 
74 milhões 
de euros 
// PÁGS. 10-11 

SIBS diz que 
bancos é que 
têm retido 
o dinheiro 
de empresários 
da restauração 
// PÁG. 13 

Montepio. 
"Situação 
é grave 
e irreversível 
com a atual 
administração" 
// PÁG. 12 

Vítor Ramalho 
apoia Marcelo 
Rebelo 
de Sousa. 
"Não há outra 
solução" 
// PÁG. 9 

Violência. 
Primeira noite 
de recolhimento 
obrigatório 
marcada 
por tiroteio 
// PÁG. 6 
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Com este encerramento, a oferta da cidade ficou com menos 3200 camas PATRICIA DE  ME10 MOREIRVAFP 

Porto. Falta de turistas leva ao fecho 
de 20 hotéis em 10 dias 

Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal 
pede ao Governo que reforce as medidas de apoio 
aos empresários do setor da hotelaria e da restauração. 

sÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintogionline.pt  

Desde o início do mês já fecharam 20 
hotéis na cidade do Porto, levando ao 
encerramento de 3200 camas. Os núme-
ros foram avançados pelo presidente da 
Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP), que pede ao Governo que refor-
ce as medidas de apoio aos empresários 
do setor da hotelaria e da restauração. 
"Apelo ao Governo para que não deixe de 
continuar a apoiar estas empresas e que 
vá adaptando à medida que as circuns-
tâncias também forem mudando. Isso é 
muito importante, sendo o objetivo prin-
cipal mantê-las ativas ou preparadas para 
entrarem em operação a qualquer momen-
to, e o outro é manter os postos de tra-
balho", diz Luís Pedro Martins. 

Esta é a solução apontada pelo res-
ponsável para que os empresários con-
sigam manter os postos de trabalho e 
para que consigam ter a sua atividade 
pronta a arrancar assim que terminar 
a situação de pandemia. 

O presidente do TPNP fez um segun-
do apelo, mas dirigido aos empresários 
e trabalhadores do setor, para que con-
tinuem a "acreditar" no potencial da 
região e a recorrer aos "instrumentos 
de apoio para conseguir manter a sua 
atividade". Já aos portugueses pede 
para que possam dar o seu contributo 
ao setor, do qual dependem mais de 
400 mil pessoas a nível nacional, para 
que utilizem os restaurantes, hotéis ou 
outros equipamentos do setor hotelei-
ro e da restauração porque são "luga-
res muito seguros", mas "respeitando  

sempre as normas, porque é uma ques-
tão de saúde". 

O Hotel Dom Henrique suspendeu 
"temporariamente a atividade hote-
leira desde 1 de novembro devido à 
falta de turistas". O mesmo cenário 
repete-se com o Hotel Infante de Sagres. 
Também a cadeia hoteleira espanho-
la Eurostars encerrou a sua atividade 
esta segunda-feira, enquanto o Hotel 
Exe Almada Porto fechou ontem, na 
Rua do Almada, porque "não há turis-
tas na cidade" devido à pandemia e às 
novas restrições do Governo, disse à 
Lusa um dos funcionários da receção 
do Eurostars Porto Centro Hotel, que 
ainda está aberto. 

O Vila Galé Porto, o Hotel Teatro e o 
Hotel Inca são outras unidades que 
seguiram o mesmo caminho. 
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Falta de turistas fechou 20 hotéis do 
Porto nos primeiros dez dias do mês 

DIFICULDADES  O presidente da Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal, Luís Pedro Martins, avançou que fecha-
ram 20 hotéis na cidade do Porto nos primeiros dez dias 
deste mês, representando 3200 camas vazias. O respon-
sável fez um apelo ao Governo para que reforce as me-
didas de apoio aos empresários do setor da hotelaria e da 
restauração. 
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RTP 1

 	Duração: 00:00:25

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89584567

 
11-11-2020 09:41

1 1 1

20 hotéis do Porto suspenderam a atividade desde o início do mês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ecf0ef86-2bf6-46a9-a13b-

4835995c376c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
20 hotéis do Porto suspenderam a atividade desde o início do mês. Estes hotéis têm capacidade para 3
mil e duzentas camas. Os números são avançado pelo Presidente da Assoc. do Turismo do Porto e do
Norte de Portugal.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-11 09:41
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TSF

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89584233

 
11-11-2020 09:30

Fecho de hotéis no Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77b2617d-4aad-41d5-93a4-

26ad5926bc85&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A presidente da Associação da Hotelaria de Portugal não fica surpreendida com fecho de hotéis no
Porto, a cidade terá perdido cerca de 3 mil camas.
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TSF

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89583291

 
11-11-2020 09:03

Diminuição do número de camas no Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c8f1a5f-a674-41c8-9439-

5a02d744ab75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A presidente da Associação de Hotelaria de Portugal garante que o fenómeno verificado no Porto, o
encerramento de hotéis e a diminuição em mais de 3 mil do número de camas na cidade, é extensível
a outros pontos do país.
Declarações de Cristina Siza Vieira, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.
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TSF

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89585379

 
11-11-2020 10:04

Diminuição do número de camas no Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=541a298c-2ab7-440c-9073-

e4d402efb797&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A presidente da Associação de Hotelaria de Portugal garante que o fenómeno verificado no Porto, o
encerramento de hotéis e a diminuição em mais de 3 mil do número de camas na cidade, é extensível
a outros pontos do país. No Porto encerraram 20 hotéis.
Declarações de Cristina Siza Vieira, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.
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TVI

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 89581531

 
11-11-2020 07:51

1 1 1

20 hotéis do Porto fecharam este mês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=177932d9-0c6e-40fe-ab06-

28c5ff65d7ec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há já hotéis a fechar portas em todo o país. Só no Porto, são 20 as unidades hoteleiras que
encerraram nos primeiros 10 dias de novembro por falta de clientes.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-11-11 09:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-11 10:04
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-11 07:51
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Falta de 
apoios levará 
à falência 
das unidades 

Alerta é dado pela 
AHP e critica novas 
medidas de restrição. 

"A forma como o primeiro-minis-
tro encara a hotelaria revela um 
profundo erro de análise e a deci-
são de proibição de circulação 
no âmbito do estado de emer-
gência agora decretado vem agra-
var ainda mais a situação do 
setor". O alerta é da Associação 
da Hotelaria de Portugal (AHP), 
que considera que a falta de 
apoio à hotelaria provocará o 
encerramento dos hotéis e a 
falência das empresas. 

"As medidas, mas sobretudo as 
exceções, deste decreto governa-
mental surpreendem-nos, e mui-
to. E mais ainda as infelizes decla-
rações do senhor primeiro-minis-
tro. Ao contrário do que pensa, o 
quarto que não se vende hoje não 
fica em stock para amanhã. Per-
mitimo-nos recordar que a hote-
laria, onde também existe restau-
ração, está a sofrer brutalmente 
com o recolhimento, teletraba-
lho, paragem da economia no 
geral. Mas está a sofrer como está 
todo o setor do turismo: hotela-
ria, restauração, agências de via-
gens, empresas de animação turís-
tica, de organização de eventos e 
de espetáculos e as discotecas. 
Todos estamos a sofrer com o 
lockdown e a perda de turistas, e 
os hotéis não vivem sem turistas, 
sejam nacionais ou estrangeiros. 
Discriminar uns negócios e não 
outros e comparar hotéis a res-
taurantes só revela erro de aná-
lise ou desconhecimento da rea-
lidade", garante Raul Martins. 

De acordo com o presidente da 
AHP, ao serem colocadas limi-
tações em 121 concelhos aos 
empreendimentos turísticos e 
aos estabelecimentos de restau-
ração, "o que está a acontecer é 
que mesmo as poucas reservas 
que havia para estes dois fins de 
semana vão ser canceladas". E 
afirma que até ao final do ano 
está previsto que mais de 70% 
da oferta esteja encerrada e não 
reabra antes da primavera de 
2021. "Sem apoios, as empresas 
de hotelaria irão à falência e, 
quando houver turistas, não have-
rá hotéis disponíveis". 
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TVI

 	Duração: 00:09:43

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 89583500

 
11-11-2020 09:07

1 1 1

Restauração em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4a580e5-dbcf-4fd3-ab16-

05077473b47f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Manhã de protestos por parte de empresários e trabalhadores dos restaurantes.
Direto de Lisboa e de Aveiro.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89584376

 
11-11-2020 09:30

Câmara de Lisboa vai apoiar lojas e restaurantes a fundo perdido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24d16403-8029-4dbe-bc84-

2d050d47a0b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A União de Associações do Comércio e Serviços de Lisboa diz que nos últimos meses cerca de uma
centena de lojas tiveram de fechar por causa da pandemia. Em declarações à Antena 1, a presidente
da União, Lurdes Fonseca, relata que os pedidos de ajuda crescem a cada dia, porque as pessoas já
não conseguem sequer pagar as contas, sobretudo pessoas que tinham negócios relacionados com o
turismo na Baixa de Lisboa. Tendo em conta este cenário, a União olha para os apoios anunciados pela
autarquia da capital como uma boa notícia. Os restaurantes e as lojas de Lisboa mais afetados pela
pandemia, vão poder candidatar-se a uma ajuda municipal a fundo perdido. Trata-se de um apoio que
permite o acesso a montantes até aos 8 mil Euros nos próximos 4 meses. Já a Associação de
Comerciantes da Baixa de Lisboa diz que as medidas vêm tarde.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TVI 24 - Noite 24

 
ID: 89576905

 
10-11-2020 22:13

1 1 1

AHRESP alerta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=974fb872-348d-467f-9884-

bc658b8ac5c9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A AHRESP alerta que a ajuda de 7.500 euros para a restauração, anunciada pelo Governo, é
insuficiente. Numa carta enviada ao primeiro-ministro, a AHRESP revela que mais de 40% das
empresas vão avançar com pedidos de insolvência.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-10 00:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-10 01:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-10 02:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-11 06:19
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TSF

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89582645

 
10-11-2020 21:02

Desde o início do mês já fecharam vinte hotéis na cidade do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5849c454-911c-4d1f-bdfc-

25a45e64978d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde o início de novembro, em apenas 10 dias, já fecharam 20 hotéis na cidade do Porto que
representa um total de mais de 3.200 camas. É um cenário que tende a piorar, havendo mesmo
hipótese de 70% da oferta estar encerrada no final do ano. A perspetiva muito sombria é avançada
pelo Turismo Porto e Norte de Portugal, que faz um apelo ao Governo que reforce as medidas de apoio
ao setor. Luís Pedro Martins, presidente do organismo faz esse pedido, até porque, com o avançar da
pandemia, é cada vez mais difícil manter os hotéis abertos.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-11-10 22:04
 TSF - Notícias , 2020-11-10 23:05
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TVI 24

 	Duração: 00:06:20

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89582265

 
10-11-2020 01:20

1 1 1

Restauração perdeu 49 mil empregos face a 2019

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1325a90c-8d57-4d8a-8a81-

efc6b1aa3e15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Antes da pandemia havia restaurantes com reservas até Outubro, clientes que estavam dispostos a
pagar antecipadamente para garantir mesa nos locais de eleição.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-11 06:21
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TVI 24

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89581563

 
10-11-2020 00:05

1 1 1

Restauração perdeu 49 mil empregos face a 2019

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75f19395-964e-4f4e-9161-

4af2e7e36c3a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As dificuldades do setor da restauração estiveram em debate na TVI 24 gestores e chefes de cozinha
falam na pior fase de sempre e antecipam despedimentos já no próximo ano.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-10 02:29
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Antena 1

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89585011

 
11-11-2020 10:00

Câmara de Lisboa vai apoiar lojas e restaurantes a fundo perdido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16b20742-8653-494a-b6ef-

037ea680885e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Comerciantes da Baixa Pombalina considera que as medidas pecam por tardias. É
deste modo que a Associação reage ao anúncio de apoios financeiros da parte da Câmara de Lisboa.
De acordo com a edição de hoje do Jornal de Negócios, esta ajuda da autarquia destina-se a lojas e
restaurantes e pode atingir os 8 mil Euros a fundo perdido. Ouvido pela Antena 1, Manuel Lopes,
Presidente da Associação que representa as lojas da baixa teme que os apoios não sejam suficientes
para salvar todas as empresas. Já a União da Associação de Comércio e Serviços  de Lisboa aplaude a
decisão da autarquia de disponibilizar um pacote de apoio para as lojas e restaurantes que estejam a
enfrentar dificuldades financeiras. Ainda assim, a Presidente Lurdes Fonseca diz que estes apoios
podem já vir demasiado tarde.
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“TRÁFICO DE ARTES  NO GUADIANA”  EM VERSÃO ONLINE

ALCOUTIM Após o cancelamento do 
Festival do Contrabando no passado 
mês de março, Alcoutim adaptou-se aos 
tempos atuais e, num formato diferente, 
apresentou a marca Contrabando e a sua 
impressão artística o “Tráfico de Artes no 
Guadiana”, com atividades programadas 
entre o dia 10 a 15 de novembro e trans-
missão online.
“Este ano não vamos ter ponte flutuante 
no rio Guadiana, nem mercado nas ruas 
das duas vilas, não existirá o frenesim 
musical e teatral que já caracterizam e fa-
zem com que o Festival do Contrabando 
seja reconhecido como um evento im-
portante e âncora para a região”, afirma 
a autarquia alcouteneja.
Desta forma e fazendo justiça ao pro-
grama 365 Algarve e ao Tráfico de Artes 
no Guadiana, “nesta 4ª edição iremos 
dar lugar a um espaço de criatividade, 
expressão e criação artísticas, com a 
execução de obras de arte de artistas 

locais, nacionais e internacionais, que 
deixarão na paisagem a sua marca, em 
consonância e sintonia com o território 
e com os temas do festival, de forma a 
que o visitante possa desfrutar das suas 
obras o ano inteiro, e no decorrer das 
datas programadas, será possível acom-
panhar no facebook do evento as ações 
calendarizadas”.
A Câmara de Alcoutim criou “um progra-
ma simples, mas especial, artisticamente 
rico e diversificado, através da criação e 
interpretação de artistas de arte pública 
convidados, com acesso presencial e par-
ticipativo para alguns, em especial para 
as comunidades de Alcoutim e Sanlúcar 
de Guadiana, e aberto a todos, em for-
mato digital. 
Em 2020, o ADN do Contrabando será 
visível no território. Neste ano atípico, o 
festival dá lugar ao Contrabando na sua 
máxima expressão do Tráfico de Artes 
no Guadiana!”
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No Orçamento de Estado para 2021, 
da responsabilidade do governo PS, 
mais uma vez o Algarve é esquecido 
e esse esquecimento é agravado. 
A nível de investimentos estrutu-
rantes praticamente não há quase 
nada para a região. Começando 
no setor da saúde, para o Hospital 
Central do Algarve não é contem-
plado um único cêntimo. Há aqui, 
inclusivamente, um recuo da parte 
do governo, quando em orçamentos 
anteriores estava a proposta de 
iniciar os procedimentos para a 
construção do Hospital, embora não 
tenha passado do papel. Foi o Bloco 
de Esquerda que introduziu, em 
sede de discussão na especialidade, 
essas propostas – mas também não 
serviu de nada, pois o governo não 
cumpre muitas matérias negociadas 
com a oposição de esquerda.

Um outro aspeto  que não merece 
qualquer atenção por parte do 
Orçamento prende-se com a requa-
lificação da EN125, que continua 
encalhada nos troços compreendi-
dos entre Olhão e Vila Real de Santo 
António. É urgente a requalificação 
desta via, com o resgate da conces-
são, tal como estipula a Resolução 
da Assembleia da República n.º 
51/2020, de 19 de junho, da respon-
sabilidade do Bloco de Esquerda e 
que teve um vasto consenso par-
lamentar. Para o governo e o PS, 
afinal temos cidadãos de primeira e 
de segunda no Algarve. Todos sabe-
mos que a EN125 é considerada uma 
das vias mais perigosas do país e 
com as portagens na Via do Infante 
e a falta de requalificação são poten-
ciados os acidentes de viação com 
muitos feridos e vítimas mortais, 
para além do prejuízo à economia e 
à qualidade de vida dos cidadãos da 
zona do Sotavento algarvio.

1. Quais investimentos? A estratégia do 
Governo é remeter o investimento públi-
co e apoios às empresas para o Plano de 
Resilência, a “bazuca”, os fundos da União 
Europeia. É assim para a questão da água, 
urgente mas que não avançará em 2021.  
O problema é que ninguém sabe quando 
chega o dinheiro, se em 2021 ou depois, 
mas chegue quando chegar para o Algarve 
será arma de baixo calibre, pois o pacote 
vai ser canalizado esmagadoramente para 
Lisboa e Porto. O país não consegue vencer 
o centralismo. Entretanto, a cruel destrui-
ção de emprego e de empresas agudiza-se. 
O programa específico de emergência para 
o Algarve, anunciado pelo Governo, citado 
pelo Presidente da República como um 
desígnio nacional, não foi apresentado e 
nada consta no OE. O maior investimento 
que podemos fazer é salvar emprego, já que 
o Algarve está com crescimentos na ordem 
dos 200 % e à beira do abismo, sem que 
haja qualquer medida específica que atente 
que a região é a mais afetada. É como se o 
Governo quisesse combater o fogo com um 
borrifador.
A excepção é a eletrificação da ferrovia, 
mas essa está conceptualmente errada. 
Uma obra mais útil deveria assegurar a li-
gação ao aeroporto, modos leves, rapidez de 
trajectos, um intercidades regional. Vamos 
continuar a demorar 2h30 entre VRSA e 
Lagos, mesmo após gastar 60  milhões!

2. O processo do Hospital é das decisões 
mais danosas a que assisti. O Algarve é 
a segunda prioridade nacional, definida 
pelo Estado. Estão a nascer 5 hospitais. O 
Algarve não é um deles. E isso é mais grave 
quando seria essencial para fixar médicos 
e suprir lacunas gravíssimas numa região 
que cronicamente regista uma hemorragia 
na sua oferta assistencial. A Ponte, por seu 
lado, é mais um dos exemplos do que não se 
fará já. Quando se fizer é uma boa decisão. 
Devemos desamarrar as zonas fronteiriças 
do isolamento a que estão votadas e abrir 
novas oportunidades.

O Hospital Central é o primeiro compro-
misso do PS com os algarvios e consta das 
Grandes Opções do Plano que suportam 
este Orçamento. O novo Hospital Central 
é um objetivo deste Governo. Um processo 
de 2008 suspenso em 2011 que, no con-
texto desta legislatura, para que possa ser 
retomado, teve de ser alvo de uma avalia-
ção jurídica e técnica indispensável para o 
levantamento da suspensão. Tratando-se 
de uma PPP não carece de incorporação 
imediata em OE, enquanto não começar 
a obra não há necessidade de rubrica 
orçamental.
Outro ponto é o plano de eficiência hídrica 
que implica investimentos de mais de 
200 milhões de euros, particularmente 
relevantes face àsalterações climáticas e à 
situação de seca do nosso território. É um 
investimento para assegurar o futuro do 
Algarve que está assegurado no Plano de 
Recuperação e Resiliência, como também 
a ponte Alcoutim San Lucar.
Mesmo em contexto de crise económica o 
Governo neste OE 2021 continua a redu-
ção das portagens nas ex-SCUT, onde a via 
do infante está integrada.
O quarto compromisso é a eletrificação e 
requalificação da ferrovia também vertido 
neste OE 2021.
É com orgulho que assinalo que este OE 
2021 continua o seu caminho de reforço 
do Estado social e de reforço do apoio às 
famílias e empresas, de particular impor-
tância neste momento difícil para a nossa 
economia. Pelo quinto ano consecutivo 
aumentamos o salário mínimo nacional, 
até atingir 750 euros. Reforça o apoio 
social das populações perante a pandemia 
e cria estímulos às empresas, seja com 
complementos de rendimento, redução da 
taxa de IVA da eletricidade ou nas reten-
ções do IRS.  Sublinho outra medida com 
impacto para o Algarve que é o IVAucher, 
que contempla a devolução do IVA pago 
à restauração, alojamentoe cultura e o 
layoff. Ambos visam defender o emprego e 
apoiar as empresas.

Fomos saber a opinião de quatro dos principais 
partidos com assento parlamentar, sobre os in-
vestimentos contemplados para o Algarve no 

Orçamento do Estado (OE) para 2021. Na consul-
ta ao OE, o POSTAL constatou que ele não refere 
o Hospital Central do Algarve, nem a Ponte de 

Alcoutim sobre o Guadiana. Perguntámos se 
assin se confirmava e o que cada um pensa sobre 
os investimentos para a região.

Que sinais de investimentos para o Algarve?

HOSPITAL CENTRAL 
 E PONTE DE ALCOUTIM

Jamila Madeira - Deputada do PS

ALGARVE É ESQUECIDO. 
QUASE NADA PARA A REGIÃO

João Vasconcelos - Deputado do BE

SEM HOSPITAL CENTRAL, 
QUAIS INVESTIMENTOS?

 
Cristóvão Norte - Deputado do PSD

1. A proposta de Orçamento do Estado 
não dá resposta ao rápido agravamento 
da situação económica e social que se 
verifica no Algarve e no País. Quando 
se exigia o aumento dos salários e das 
pensões, a valorização das prestações 
sociais, o reforço dos serviços públicos 
designadamente do Serviço Nacional 
de Saúde, a contratação de centenas de 
trabalhadores em falta – SNS, Escola 
Publica, Segurança Social, o apoio às 
micro, pequenas e grandes empresas, 
a diversificação da atividade produtiva 
– particularmente numa região depen-
dente do turismo – ou a eliminação das 
portagens na Via do Infante, o governo 
prefere dar prioridade à redução do dé-
fice das contas públicas em detrimento 
de medidas para enfrentar uma profun-
da crise que está em desenvolvimento.
Uma proposta de OE que mantém os 
níveis insuficientes de investimento 
público na região e no País, adiando 
investimentos há muito reclamadas 
pelas populações, designadamente: a 
requalificação da EN 125 e de outras 
vias; o início da construção do HC do 
Algarve e o reforço da rede de cuidados 
primários de saúde; a requalificação 
das barras e portos (pescas) ou a 
construção de um matadouro público 
regional (agricultura); a constituição 
de um operador público regional ro-
doviário (transportes); rede pública de 
creches e lares. Investimentos a que o 
PCP dará expressão durante o debate 
na especialidade.

2. O governo associou a construção da 
nova ponte internacional em Alcoutim 
e o novo Hospital Central do Algarve ao 
chamado Plano de Recuperação e Resi-
liência submetendo-o à aprovação por 
parte da União Europeia. A concretiza-
ção destes dois investimentos que têm 
sido objeto de várias iniciativas do PCP 
ao longo dos anos, a confirmarem-se no 
futuro, chegarão com anos de atraso.

SINAIS INSUFICIENTES 
DE INVESTIMENTOS

Vasco Cardoso - Da Comissão 
Política do Comité do PCP

ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2021
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Interdita venda na distribuição quinzenal com o jornal

6 de novembro de 2020
1253 • €1,5

Diretor: Henrique Dias Freire 
Quinzenário à sexta-feira 

 postaldoalgarve  135.426

www.postal.pt

www.hpz.pt

Olhanenses instala 
25 novos abrigos nas 
paragens de autocarro
Desta forma, para além de se 
renovarem os existentes, sur-
giram 14 novos abrigos, para 
maior comodidade de quem 
aguarda a passagem dos au-
tocarros..  P7

Albufeira investe 
na preservação do 
património religioso
As obras representam um 
investimento  no valor de 
162.975 euros.  P8

Faro aposta na 
proteção de idosos
A ação promove sociedades 
amigas de todas as idades e a 
qualidade de vida.  P9

“Tráfico de Artes  no 
Guadiana”  este ano 
em versão online
Após cancelamento no passa-
do mês de março, a Câmara 
de Alcoutim aposta num pro-
grama diversificado, através 
da criação e interpretação de 
artistas de arte pública con-
vidados.   P24

➡  Jamila Madeira - PS
Novo Hospital Central e Ponte de Alcoutim 
são dois objetivos deste Governo

➡  Cristóvão Norte - PSD
Quais investimentos? 
Estão a nascer no país cinco hospitais.
O Algarve não é um deles

➡  João Vasconcelos - BE
Mais uma vez o Algarve é esquecido, 
não há quase nada para a região

➡  Vasco Cardoso - PCP
O orçamento mantém os sinais 
insuficientes de investimentos na região, 
há muito reclamados pelas populações P3 e 24

NOVA RUBRICA

E ainda ALGARVE E O.E. PARA 2021

O orçamento de  
todo o descontentamento

VERSUS TUNA 

"PODEMOS 
TER DE 
VOLTAR A 
SUSPENDER 
OS ENSAIOS"

SERVILUSA 

“O nosso foco  
são os familiares"

P4 e 5

TERESA RITA LOPES – A PESSOA E O PESSOA

ENTREVISTA  Reparte a sua vi-
da por Almada, onde reside, e o 
Algarve. Apaixonou-se por Fer-
nando Pessoa muito nova e hoje 

é considerada uma das maiores 
especialistas da vida e obra do poe-
ta. Afirma que há ainda muito do 
Pessoa por conhecer. E em Tavira, 

fomos revisitar Álvaro de Campos: 
“Cheguei finalmente à vila da mi-
nha infância... Tudo é velho onde 
fui novo”. CS14 e 15

P6

Nesta nova rubrica política, 
"qualquer semelhança com 
a realidade é puro veneno  
e coincidência"  P2

CREMAL 

“A verdade  
é que  
a cremação  
é o futuro”
P20

P21

quase√

Geringonça foi  
um passo em  
profundidade  
e de grande  
alcance político
O primeiro encontro com Álvaro 

Cunhal. O estalinismo e a revolu-

ção falhada de Krutchev. O PCP 

dos tempos da ação armada.  

Os amores clandestinos.  

A desilusão e o afastamento.

Carlos Brito lamenta  
recuo da Esquerda

O Mandador
do Corridinho
algarvio
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