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VERÃO

Praias com lotação limitada são nova realidade

‘DESCOVID’

O 
Verão de 2020 deverá ficar na história como um dos mais 
atípicos das últimas décadas. Não que não tenhamos en-
frentado anos de crise que nos afetaram o turismo, mas 
um como aquele que se perspetiva é provável que nunca 

tenhamos visto. O novo coronavírus vai continuar a condicionar a ação 
das pessoas e as regras a que estamos sujeitos obrigam-nos a viver de 
uma maneira diferente. As pessoas querem consumir, fazer férias, mas 
estão condicionadas. E quanto mais tempo essa limitação durar, mais 
forte será a crise económica que se aproxima a passos largos.  Temos, 
de facto, de ‘reabrir’ a economia e o Algarve tem de receber turistas. É 
altura de as pessoas saírem mais de casa, ainda que os grupos de risco 
devam ter cuidados acrescidos. Por esta altura ninguém sabe como 
vão ser os próximos dois ou três meses. Os ‘negativistas’ dizem que 
os turistas vão trazer para cá a COVID-19, mas outros dizem que com 
regras podemos manter algum controlo da situação. Também acredito 
nisso, mas não sei é até que ponto muitos turistas e mesmo os algarvi-
os irão conseguir lembrar-se de cumprir as regras de distanciamento, 
a avaliar pelo que já vamos assistindo na rua. 

Ainda assim, esperamos que este possa ser um bom Verão para a 
região, para o país e para as pessoas, mas sempre com a responsabi-
lidade de cada um em evitar a disseminação do vírus. Para isso, é de-
cisivo cumprir minimamente as regras e aí o distanciamento social 
e a lavagem das mãos continuam a ser os procedimentos mais im-
portantes, ainda que complementado pelo uso da máscara em locais 
fechados. Por outro lado, é inevitável que continuemos a ter infetados 
e até é bom que assim seja, de forma controlada (200 a 300 por dia), 
sem sobrecarregar o SNS, para irmos conquistando alguma imunidade 
de grupo e prepararmos o Inverno, que poderá ser complicado.

Entretanto, a Algarve Vivo assinala neste mês de junho 13 anos 
de existência. Recordo ainda com um sorriso o início deste pro-
jeto em 2007. Já são alguns anos em que vamos mantendo esta 
publicação em papel, procurando apresentar conteúdos diferen-
tes, alguns trabalhos de fundo e adaptando-nos à realidade que 
nos rodeia. Hoje sabemos igualmente que este projeto foi também 
o despoletar de outros e da implantação de uma visão de um jor-
nalismo próximo, feito de pessoas e adaptado à nossa realidade.  
Parabéns à Algarve Vivo e esperamos que encontrem nesta edição 
razões de interesse para a ler e para sentirem que ela cumpre, ainda, o 
seu papel e gera interesse junto dos leitores. Até breve! 

18
REPORTAGEM
Ainda faz sentido sensibilizar para a reciclagem?

ESTE MÊS
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Em 2020, a revista Algarve Vivo comemora 13 
anos de edições sempre em papel. Num per-
curso difícil e atravessando um período com-
plicado, que afeta toda a comunicação social, 
nacional e regional, é com esforço, mas tam-
bém com entusiasmo, que temos mantido a 
publicação. Nem sempre conseguimos fazer 
o melhor, mas temos consciência disso e hu-

mildade para o reconhecer.
Contudo, procuramos fazer diferente, 

apresentar temas e assuntos diversifica-
dos, bem como preencher lacunas em áreas 
menos exploradas, mas que são do interesse 
dos leitores. Tudo isto, mantendo aquela que 
foi sempre a nossa identidade: uma revista 
acessível a todos, de fácil leitura e com uma 

imagem moderna e apelativa. 
São 13 anos de história que recordamos 

com algumas capas produzidas ao longo 
deste tempo. São 13 anos marcados também 
pelo lançamento de outros projetos edito-
riais na área do papel, cuja génese foi, de al-
guma forma, a Algarve Vivo. São 13 anos para 
recordar e para nos fazer olhar para o futuro.   

A PRIMEIRA EDIÇÃO  FOI PUBLICADA EM JUNHO DE 2007

Algarve Vivo faz 13 anos

ANIVERSÁRIO
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PELOS ALGARVES 

CRECHE, CENTRO DE DIA E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS 

REABERTURA A 4 DE JUNHO

Intermarché renova loja de Portimão
Reabriu a 4 de junho o Intermar-
ché de Portimão com um espaço 
totalmente renovado, com novos 
serviços e áreas para responder às 
necessidades da comunidade lo-
cal, resultado de um investimento 
de um milhão de euros. A superfí-
cie comercial dispõe agora de uma 
secção de alimentação saudável, 
com produtos dietéticos e bioló-
gicos, uma moderna área de gar-

rafeira com uma grande variedade 
de vinhos nacionais, uma nova 
padaria, e ainda um amplo espaço 
de refeições incluindo pastelaria-
-bar, num espaço independente, 
e self-service, onde os clientes 
podem usufruir de grelhados e 
pizzas artesanais confecionadas 
no momento. Philippe Bourroux, 
proprietário da loja, afirma que “a 
remodelação da superfície é resul-

Foi lançada a primeira pedra, a 28 
de maio, de um importante equi-
pamento social em Olhos de Água, 
destinado a dar apoio à infância 
e à terceira idade do concelho de 
Albufeira. A obra, que envolveu um 
investimento na ordem dos 5,2 mi-

CM LAGOA

ALGARVE VIVO

Cinco milhões para equipamento 
social nos Olhos de Água

Cerca de 60 assistentes ope-
racionais e educadores/as de 
infância da rede pública, so-
cial e privada de Lagoa rece-
beram, a 26 de maio, forma-
ção para prevenir em tempo 
de desconfinamento. 

A ação de formação so-
bre ‘Medidas de Prevenção 
e Controlo em Estabeleci-
mentos de Educação Pré-
-Escolar’ foi direcionada para 
os profissionais das creches 
e jardins de infância daquele 
concelho. 

A sessão foi promovida 
pela Câmara Municipal e mi-
nistrada pela Delegação de 
Saúde de Lagoa.

PRÉ-ESCOLAR 

Formação para 
regresso das 
creches em Lagoa

lhões de euros, integra um conjunto 
de valências como creche, centro 
de dia, estrutura residencial para 
idosos e serviço de apoio domici-
liário (SAD) e tem capacidade para 
um total de 184 utentes. A cerimó-
nia, que decorreu na presença de 

PUB

um número limitado de convida-
dos, foi a primeira a ser realizada 
em fase de desconfinamento da 
COVID-19. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, José Carlos Rolo, sublinhou 
que este foi um processo longo e 
difícil. “A construção do Lar, Creche 
e Centro de Dia de Olhos de Água 
era para ter começado em 2007 
ou 2008, mas surgiu a crise e tive-
mos que parar tudo. Depois foi ne-
cessário adaptar o projeto à nova 
legislação, que entretanto entrou 
em vigor, lançar o concurso e hoje, 
finalmente, estamos aqui a dar iní-
cio à construção”, explicou.

tado do compromisso que temos 
com a comunidade local de ofere-
cer sempre melhor e aos melhores 
preços. Ampliámos a loja, remode-

lámos diferentes secções e refor-
çámos os serviços complementa-
res, que melhoram a experiência 
de compra de quem nos visita”. 
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BASTIDORES

Portimão é uma Nação 
e até já tem hino

Protesto fora de prazo 

Falta muito pouco 

para a construção 

do novo hospital de Lagos

A discussão no Parlamento sobre a petição pública pela constru-

ção do novo hospital de Lagos foi um enorme sucesso. Deputa-

dos de todos os quadrantes saudaram a iniciativa e resolveram 

aprovar não um, não dois, mas logo três projetos de resolução de 

apoio à reivindicação.

Agora para que o hos-

pital seja construído 

falta, portanto, pouca 

coisa. É só que os do-

cumentos sejam discu-

tidos numa comissão 

parlamentar, que sejam 

outra vez votados no 

plenário e enviados ao 

Governo, que, como é 

do protocolo, os en-

fiará numa gaveta. E que depois se faça nova petição, 

a qual será entusiasticamente apoiada pelos deputa-

dos e enviada ao Governo que a voltará a arquivar… 

Portanto, é já no próximo Dia de São Nunca à Tarde que o proble-

ma deverá ficar resolvido.

O presidente da Junta de Freguesia de Portimão 
mandou fazer o hino da cidade, o qual está a revelar-
-se um grande sucesso nas redes sociais. 

A tal ponto que já há quem apele a Álvaro Bila que 
não se fique por esta iniciativa. Querem que, a seguir, 
mande fazer uma bandeira, declare a independência 
e se candidate ao cargo de Presidente da República 
de Portimão.

A divulgação do plano de rotas da TAP provocou um sismo político de grau 11 na escala de Richter (que, como se sabe, só tem 10) no Norte, com epicentro no Porto. Autarcas lo-cais e políticos de todos os quadrantes atiraram-se com violência aos responsáveis da companhia aérea por despre-zarem o aeroporto Francisco Sá Carneiro.
Há relatos de que o terramoto até foi sentido em Lisboa, pelo menos pelo primeiro ministro e pelo Presidente da Repúbli-ca, que tomaram as dores dos homens do Norte. Em face dis-so, a administração da TAP logo colocou o rabo entre as per-nas e veio dizer que, afinal, vai fazer mais voos para o Porto. 

A polémica apanhou os responsáveis algarvios um bocado distraídos. Só quando a questão do Norte estava pratica-mente resolvida é que os presidentes da AMAL e do Turis-mo do Algarve fizeram um documento conjunto a cascar na TAP.

Trata-se de um protesto que, até agora, não mereceu res-posta ou reação da empresa, de António Costa ou de Mar-celo, o que significa que já deve ter dado entrada fora de prazo…
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A minha 
máscara 
é melhor 
que a tua! 

Estórias, rumores e boatos do nosso Algarve

PS prepara dossier para oferecer à oposição 
Autarcas surpreendidos 
com colega de Silves
Foi a medo que, numa reunião da AMAL, foi levada a votos 
a proposta de cancelamento dos grandes eventos de Ve-
rão da região. O objetivo era que a medida contasse com 
o apoio unânime dos presidentes de Câmara, mas havia 
algum receio sobre a reação da autarca de Silves, Rosa 
Palma, que, como se sabe, foi eleita pela CDU.

Os seus colegas temiam que ela insistisse na realização 
da Feira Medieval. Podia, por exemplo, propor que se en-
tregasse t-shirts da CGTP a todos os visitantes. Isso faria 
com que o vírus COVID-19 pensasse que se tratava de uma 
manifestação sindical e se mantivesse bem afastado.

No entanto, Rosa Palma surpreendeu todos e mostrou-se 
em consonância com os restantes autarcas 
pelo cancelamento dos eventos. Perdeu-se, 
assim, uma oportunidade de ouro de promo-
ção do movimento sindical.

Quando a Câmara de Portimão começou a distribuir más-
caras pela população, os cidadãos de Lagoa ficaram insa-
tisfeitos sem perceber porque é que “eles têm e nós não”.

Mas, como a vida dá muitas voltas, agora há queixas do 
outro lado da ponte. As máscaras de Portimão são cirúr-
gicas – supostamente só deviam ser usadas uma vez - e 
foram distribuídas há algum tempo, pelo que em muitas 
casas o stock já acabou. 

No caso de Lagoa, como se trata de material reutilizável, 
o pessoal pode andar mascarado muito mais tempo. Com 
sorte, até ao Carnaval.

Fartos de, no período de confinamento, ficarem pre-sos em gabinetes esconsos do Parlamento ou nas suas próprias casas, assim que foi possível, os deputados do PS/ Algarve viajaram para sul para, supostamente, co-nhecerem em pormenor os problemas com que a região se depara.

Inventaram uma coisa a que chamaram os Estados Ge-rais do Algarve e, ao longo de uma semana, andaram por aí em reuniões e a visitar empresas, estabelecimentos de saúde, instituições e coletividades. 
Agora vão preparar um extenso dossier com todos os problemas que encontraram com que se depararam e enviá-lo, de forma anónima, aos seus colegas da oposi-ção.

É que, por solidariedade partidária, não convém que sejam eles próprios a chatear muito os camaradas do Governo.
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VIDA DEDICADA À MISSÃO DE FORMAR CARÁCTER

Chefe Cercas é um dos 
elementos com mais anos 
de escutismo no Algarve

ENTREVISTA

É  
um importante ele-
mento do movimen-
to, tendo já ocupado 
diversas funções. 
Entre 2010 e 2019 
foi chefe da Junta 

Regional, mas o seu percurso 
começou em 1962, quando foi 
investido como lobito. Natural 
de Portimão, foi no agrupamen-
to daquela cidade que esteve 
mais de 40 anos. Passou por 
Lagos, fundou o Agrupamento 
do Parchal, além de outros na 
região. Hoje, o crescimento do 
movimento deixa-o satisfeito.

Qual foi a importância do escu-
tismo para se tornar o homem 
que é hoje?
O escutismo foi a minha esco-
la. Foi aí que aprendi a viver e 
que aprendi os valores. Depois, 
aquilo que os chefes me ensi-
naram, comecei a transmitir 
aos outros. E é isso que faço. 
Não consigo passar por este ou 
aquele agrupamento, sem ‘dei-
xar’ nada, seja ensinar canções, 
nós, situações práticas, coisas 
da vida, mostrar o que é a rea-

lidade local. Ou seja, fazer com 
que eles sejam mais homens ou 
mulheres do que são, incutindo 
-lhes valores.

Fala-se muito da perda de va-
lores hoje. Acha que tem a ver 
com o quê?
Nota-se muito. Tem a ver com 
os pais estarem menos tempo 
com os filhos. Vão levá-los à 
creche, vão buscá-los, põem-
-nos a dormir, no dia seguinte 
levantam-se e repete-se tudo. 
Ao sábado e domingo traba-
lham. Antes, não. Tinham o fim 
de semana para estar com a 
família. Depois deixaram de ter 
o sábado de manhã, mais tarde 
o sábado à tarde e, por fim, o 
domingo. Hoje têm folgas rota-
tivas e não têm esse tempo para 
estar em família. Quando estão 
de folga durante a semana, os 
filhos estão na escola.

Mas há pais que se esforçam?
Sim, não são todos assim. No 
entanto, perdem-se valores e 
é por isso que nós estamos cá. 
Aqueles que continuam con-
nosco, ainda vão tendo a sua 

 ANA SOFIA VARELA

Em entrevista à Algarve Vivo, José Cercas Vicente, 
de Portimão, partilha histórias e perspetivas sobre 
o movimento na região.

José Cercas Vicente está há quase seis décadas no movimento

ANA SOFIA VARELA
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formação. Aqui, nota-se uma 
grande diferença entre os pais 
que foram escuteiros e os que 
não foram. E, em Portimão, no 
Agrupamento 159 acontece 
muito isso, porque a geração 
dos elementos que lá está é, na 
maioria, filho de escuteiros. É 
engraçado.

Passa de pais para filhos?
Passa. Na minha família, por 
exemplo, estava eu e os meus 
dois filhos. O mais velho foi di-
rigente do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE), mas depois abri-
mos a ‘Festa Fantástica’ e ele foi 
obrigado a deixar o movimento, 
porque tem muitas festas de 
aniversário para animar, sobre-
tudo, ao fim de semana.

Então como descobriu o escu-
tismo?
Tinha nove anos. Devia estar na 
terceira classe, em Portimão, 
porque lembro-me que foi o 
professor João Andrade a ir 
buscar-me para entrar nos es-
cuteiros. Ele foi o fundador do 
agrupamento, com o professor 
João Reis. Fomos muitas crian-
ças, mas eu fui uma das que 
ficou até hoje. Fiz a minha pro-
messa de dirigente com outros 
dois colegas que continuaram 
comigo até aos 17 anos, mas 
que, mais tarde, saíram por mo-

tivos pessoais e profissionais.

Não esteve só em Portimão?
Estive no Agrupamento de 
Portimão cerca de 40 anos, 
até 2002. Nesse ano saí, por 
motivos particulares, mas seis 
meses depois foram buscar-me 
para Lagos, onde estive oito 
meses. Entretanto, o Padre Do-
mingos Fernandes, do Parchal, 
e o chefe regional na altura, o 
chefe Silvério, falaram sobre eu 
fundar o Agrupamento do Par-
chal. Um sábado à tarde, estava 
em Lagos, recebo uma chamada 
do Padre Domingos a pedir-me 
para passar na sua casa, porque 
queria falar comigo. Já tinha um 
jantar preparado, com o chefe 
regional e mais duas ou três 
pessoas, para me desafiarem. 
Em 2003, começámos a prepa-
ração. A Estação de CP tinha um 
terreno descampado e cedeu-
-nos uma parcela gratuitamen-
te para construir a sede. Foram 
quase dois anos, até que ficasse 
preparada. Em 2005, inaugurá-
mos o Agrupamento, que ainda 
hoje existe.

E daí foi para a Junta Regional?
Não. Fui chefe do Agrupamento 
do Parchal durante cinco anos 
até 2010, altura em que a Junta 
Regional, liderada pelo chefe 
Edgar, se demitiu de novo, o 

Padre Domingos desafiou-me 
para me candidatar. Nunca 
tinha pensado nisso, mas ele 
disse que não havia mais nin-
guém. Concorri e estive três 
mandatos, num total de nove 
anos. No entanto, antes de eu 
tomar posse, o chefe Edgar fe-
chou o Agrupamento de Lagoa, 
na minha opinião, mal. Deveria 
ter suspenso para não perder 
a sede. Ao fechar, o Miguel 
Boto, que tinha sido chefe re-
gional, de quem fui secretário 
da terceira secção, deixou o 
CNE e foi para a Associação de 
Escotismo de Portugal (AEP). 
Apoderou-se da sede para a 
AEP, a bem.

BREVES

Conciliar várias paixões
José Vicente Cercas sempre exerceu a profissão de con-
tabilista até se reformar, tendo a Panificadora da Pedra 
Mourinha, em Portimão, sido o último local onde trabalhou. 
Em simultâneo, é palhaço, uma paixão que também já existe 
há 40 anos. Foi ainda treinador de andebol e futebol no 
Portimonense.

Distinção por heroísmo
Já recebeu tantas distinções que se torna difícil enumerar to-
das. Em entrevista destaca a condecoração de heroísmo, em 
1987, quando, com outros dois dirigentes, apagou um incêndio 
na Mata João de Arens, em Portimão. Recebeu ainda a Meda-
lha de Mérito Municipal, em Portimão, o Colar Nuno Álvares e 
a Cruz Monsenhor Avelino Gonçalves.

Chefe Cercas recebeu diversas condecorações

Passados tantos anos como vê 
o movimento hoje? Quais são 
as diferenças?
Há tantas... Os jovens hoje são 
muito diferentes de há uns 
anos. Antes, os pais deixavam 
os miúdos saírem sem proble-
mas. Lembro-me de fazer jogos 
noturnos e atividades na rua, 
que começavam às 00h00 e 
acabavam às 2h00. Hoje é uma 
complicação. A maioria dos pais 
tem medo que haja algum pro-
blema. Por outro lado, as crian-
ças e jovens hoje estão muito 
ligados ao telemóvel, aos com-
putadores e não têm criativida-
de. Querem alguma coisa vão ao 
computador.

Não conseguem pensar pela 
cabeça deles?
É isso! Nota-se nas atividades 
escutistas. Se não tiverem um 
telemóvel para procurar as 
coordenadas, não sabem tirar 
os azimutes, nem orientar-se. 
E a culpa também é dos pais, 
porque deixam os miúdos an-
dar com os telemóveis a toda 
a hora. Acho isso mal! E quando 
vamos para as atividades no 
campo, na natureza, veem-se 
situações que eu não via anti-
gamente. Não se sabem desen-
rascar, não sabem porque se faz 

FOTOS: D.R.
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buracos no chão, ficam a olhar 
para as árvores... Por exemplo, 
de noite é costume ir ver as 
constelações. Hoje, olham para 
o céu e, para eles, são estrelas 
em todo o lado e não as sabem 
distinguir.

Mas continua a haver interes-
se no escutismo?
Não há falta de jovens! Eu fun-
dei vários agrupamentos. Como 
chefe regional foram pelo me-
nos cinco ou seis. O último foi 
na Quinta do Amparo, em Por-
timão. E saí da Junta Regional 

para ingressar noutro agrupa-
mento. No 159 estive 40 anos. 
Quando mudei, foi porque a 
minha neta foi para o da Quinta 
do Amparo. Esse abriu com 90 
miúdos e agora, com dois anos 
de existência, já são quase 140, 
com cerca de 20 à espera para 
entrar. E, em Portimão, no 159 
também estão 20 ou 30 para 
entrar.

Quais são os desafios para 
quem gere os agrupamentos 
ou a Junta Regional?
Nós sobrevivemos com uma 
quota anual feita pelos pais, por 
aqueles que podem pagar. Isto 
porque, os que não têm hipóte-
se de pagar também podem ir 
para o escutismo. A associação 
cobre essas despesas. Não va-
mos impedir ninguém de estar 

no movimento. Uns pagam 25 
euros por ano, outros 30 ou 50, 
conforme a disponibilidade e 
cada agrupamento. Há alguns 
que não cobram nada. É mais 
difícil de sobreviver, mas lá se 
‘desenrascam’. Com rifas ou ati-
vidades para angariar fundos. 
A nível nacional, tanto o CNE, 
como cada agrupamento, pode 
fazer oito angariações, confor-
me estipula a Autoridade Tribu-
tária. São mais de mil agrupa-
mentos no país. Vivemos à base 
disso e de sócios honorários 
que queiram dar algum contri-

buto. Muitas vezes, somos nós, 
dirigentes, que dispomos do 
nosso dinheiro para ir para aqui 
ou acolá.

Há muitos elementos como o 
chefe Cercas?
Neste momento, existem três 
dirigentes como eu. Comecei 
como lobito, enquanto os ou-
tros dois iniciaram-se mais 
tarde, como pioneiros e ex-
ploradores. É o fundador do 
Agrupamento de Lagos, o chefe 
António Santana, que ainda lá 
está, mas como dirigente hono-
rário. Há ainda o chefe Carrilho 
que saiu no final de 2019 por 
motivos de idade e saúde. Sou 
o mais velho, não em idade, mas 
em escutismo. Há muitos diri-
gentes que continuam desde 
que começaram, mas têm 38, 39 

e 40 anos. São esses, aliás, que 
estão a aguentar o movimento 
no Algarve. Na região há quase 
2400 elementos, distribuídos 
por 34 agrupamentos, de Vila 
Real de Santo António a Aljezur. 

Já ocupou diversos cargos. 
Qual é o balanço que faz?
Nestes últimos nove anos 
como chefe regional, peguei 
numa região, que estava muito 
atrapalhada e desorganizada, 
com falta de união e com cada 
agrupamento a trabalhar por 
si e consegui uni-los. Nota-se 
isso. Antes, um Conselho Re-
gional durava quase dois dias. 
Cada um discutia para seu lado 
e levantavam problemas com 
tudo. Quando tomei posse, os 
Conselhos Regionais passaram 
a três horas e resolviam-se os 
problemas. Deixou de haver 
discussões. Hoje, a região está 
unida e saí contente com isso.

Quais são os locais mais fortes 
a nível de escutismo?
O Agrupamento mais forte na 

“O escutismo foi a minha escola. 
Foi aí que aprendi a viver e que 

aprendi os valores. Depois, aquilo 
que os chefes me ensinaram, 

comecei a transmitir aos outros. 
E é isso que faço. Não consigo 

passar por este ou aquele 
agrupamento, sem ‘deixar’ nada.”

região do Algarve é o 98, de 
Faro, de São Pedro, com 160 jo-
vens. E tem uma sede pequena. 
Depois há Portimão, Albufeira, 
o marítimo de Ferragudo, no 
concelho de Lagoa, com mais 
de 100 elementos. Aliás, Lagoa 
tem dois dos únicos escutei-
ros marítimos no Algarve, o de 
Ferragudo e o de Carvoeiro. Em 
breve, também é possível que o 
de Alvor deixe de ser terrestre 
para passar a marítimo. Segue-
-se o da Quinta do Amparo, em 
Portimão, com mais de 100 ele-
mentos também, e os outros 
variam entre os 90 e os 30. O do 
Parchal tem 22 e o da Mexilhoei-
ra da Carregação foi suspenso 
por falta de elementos. Fiquei 
bastante contente com o de Al-
coutim, porque começou a cres-
cer. Fizeram pressão para que o 
fechasse porque só tinham qua-
tro elementos e dois dirigentes, 
mas a partir de 2017 começou a 
ter mais elementos. São fases, 
são vitórias. Fico contente com 
as condecorações, mas isto tem 
outro sabor. 
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Números do desemprego aumentaram em março e abril deste ano

ECONOMIA

AUMENTO DE 30 POR CENTO EM RELAÇÃO A MARÇO DE 2019

Algarve regista 26 mil 
desempregados em abril

A 
pandemia do 
novo coronaví-
rus, a COVID-19, 
já levou a um 
aumento do nú-
mero de desem-

pregados, que na região repre-
sentava em março um aumento 
de 30 por cento no que toca a 
pessoas inscritas nos serviços 
de emprego do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional 
(IEFP), quando comprado com 
o mesmo mês de 2019, segundo 
disse à Algarve Vivo Madalena 
Feu, diretora regional desta 
entidade. Em números concre-
tos, estavam inscritos 21636 
desempregados, mais 6631 de-

Números têm como causa direta a retração causada pela pandemia da COVID-19 e afetam setores 
relacionados com o turismo e comércio a retalho. 

 ANA SOFIA VARELA sempregados do que 2019.
O boletim estatístico refe-

rente ao mês de abril aponta 
para 26 379 desempregados, 
um aumento face ao mesm mês 
de 2019, quando tinha 11 782.

São dados que variam de 
concelho para concelho, mas 
que não deixam de mostrar a 
forte influência que esta nova 
doença teve na economia re-
gional e local, assente sobretu-
do no turismo. Com fronteiras 
fechadas, os bons indicadores 
que o Algarve tinha conseguido 
nos últimos anos, no pós-crise, 
caíram a pique. Se no mesmo 
mês de março deste ano, La-
goa registou um aumento de 
323 inscritos, num total de 1273 
desempregados, em Portimão, 

por exemplo, houve mais 1020 
pessoas a recorrer ao IEFP, de 
um total de 3817.

“Os valores registados nos 
nossos Serviços de Emprego, 
verificados no final do mês de 
março, resultam da retração da 
atividade económica da região, 
em consequência, acreditamos, 
do impacto da situação de pan-
demia COVID-19 que atravessa-
mos”, justifica Madalena Feu.

Os setores mais afetados 
são os que estão, direta ou in-
diretamente, relacionados com 
o turismo, como é exemplo o 
alojamento, a restauração, a ar-
mazenagem e as atividades au-
xiliares de transporte, mas tam-
bém as atividades desportivas, 
diversão e comércio a retalho.

“O trabalho que desenvol-
vemos junto das empresas da 
região tem sido, e é, regular e 
contínuo. Não só para identi-

ficarmos as necessidades de 
recrutamento, mas também 
de formação. Temos, aliás, par-
ticipado em vários fóruns por 
videoconferência destinados à 
divulgação dos nossos serviços 
e medidas junto das empresas 
da região, e temos também 
contactado com as entidades 
empregadoras, através dos 
nossos gestores de ofertas de 
emprego e dos gestores+ para 
fazermos essa prospeção de 
necessidades de trabalhado-
res”, esclarece Madalena Feu.

A diretora regional afirma 
que este  é um problema global. 
“A situação de pandemia veio 
tornar 2020 um ano atípico. No 
entanto, acreditamos que a si-
tuação possa melhorar progres-
sivamente nos próximos meses, 
pese embora a incerteza que 
ainda subsista quanto à evolu-
ção do vírus”.

Minimizar impacto da COVID-19

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) tem 
reforçado a aproximação ao tecido empresarial, sobretudo às 
empresas que mantiveram atividade e às que abriram agora, 
para potenciar as respostas a nível do emprego. “Estamos a tra-
balhar na implementação de um plano de formação que conjuga 
formação à distância e presencial, para reforçar competências 
das pessoas em domínios necessários aos setores de ativida-
de da região”, como a área digital, a utilização de plataformas 
eletrónicas e línguas, assegura Madalena Feu. A ‘Medida de 
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de 
Saúde’, permitiu também ao IEFP reforçar o encaminhamento 
de desempregados, no âmbito das medidas ativas de emprego 
em vigor. 

 D.R. 
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110 ESPAÇOS BALNEARES NO ALGARVE

Praias com lotação 
limitada são nova realidade

VERÃO

A abertura da nova época balnear a 6 de junho criou novas regras, devido à pandemia da COVID-19, 
para quem quiser usufruir de uns momentos ao sol.

 ANA SOFIA VARELA

A 
medida mais sig-
nificativa tomada 
pelo Governo na 
última fase de 
desconfinamento 
devido ao novo 

coronavírus foi a lotação limita-
da das praias, com consulta dis-
ponível, de ocupação em tempo 
real, através da aplicação ‘Info 
Praia’. Naquele que será um Ve-
rão atípico, há outras regras que 
vão fazer parte do dia a dia dos 
portugueses.

O distanciamento entre 
toalhas, as espreguiçadeiras de-
sinfetadas, a colocação de infor-
mação com recomendações de 

higiene ou a obrigação do utente 
circular calçado nas passadeiras 
de acesso às praias farão parte 
do quotidiano. No caso da lota-
ção das praias, os documentos 
publicados pela Agência Portu-
guesa do Ambiente mostram 
que o Algarve, um destino de ‘sol 
e praia’ por excelência, é a região 
com maior lotação. 

A capacidade foi definida 
com base na dimensão do areal, 
influência das marés, regras de 
distanciamento, estacionamen-
to e outros fatores associados 
ao risco costeiro. A Algarve Vivo 
mostra quais os ‘novos’ números 
das praias algarvias.

Aljezur

Lagos

Portimão

Lagoa
Albufeira Loulé

Faro

Silves

Vila do 
Bispo

Praia da Luz

Praia das Belharucas

Arrifana
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Pr a i a s  P o r  c o n c e l h o

al j e z u r
   ODECEIXE – 1200

AMOREIRA (MAR) – 700 A 800*
MONTE CLÉRIGO 
1900 A 2300*

ARRIFANA – 200 A 300*
BORDEIRA – 1600

PRAIA DO AMADO – 1300 
A 1600*

Vi l a  d o B i s P o
CORDOAMA – 1400 A 1800*

CASTELEJO – 500 A 600*
PRAIA DO BELICHE 

400 A 500*
PRAIA DO TONEL 

1100 A 1300*
PRAIA DA MARETA 

1100 A 1300*
MARTINHAL – 2100
INGRINA – 400 A 500*
ZAVIAL – 500 A 700*

SALEMA – 1000 A 1200*
CABANAS VELHAS 

300 A 400*
BURGAU – 200 A 300*

la g o s
PRAIA DA LUZ – 1600 A 2000*
PORTO DE MÓS – 900 A 1200*
PRAIA DO CAMILO – 40 A 60*

PRAIA DONA ANA
500 A 600*

PRAIA DA BATATA – 340 A 400*

MEIA PRAIA POENTE – 2300
MEIA PRAIA NASCENTE 

 8700

Po r t i m ã o
PRAIA DE ALVOR – 4200

PRAIA DA TORRALTA – 2200
TRÊS IRMÃOS – 1400

BARRANCO DAS CANAS 
400 A 500*

PRAIA DO VAU – 700 A 900*
CAREANOS – 150 A 200*

AMADO – 200 A 300*
PRAIA DOS TRÊS CASTELOS  

1800
PRAIA DA ROCHA – 8800

MARINA – 300 A 400*
MEIA PRAIA NASCENTE  

8700

la g o a
PRAIA GRANDE 

DE FERRAGUDO – 2100
PINTADINHO – 300 A 400*
CANEIROS – 200 A 250*

CARVOEIRO – 130 A 200*
PRAIA DO VALE CENTEANES  100 

A 130*
BENAGIL – 50 A 100*
MARINHA – 15 A 20*

ALBANDEIRA – 70 A 80*
PRAIA NOVA – 600 A 750*

SENHORA DA ROCHA 
 200 A 260*

*Capacidade varia conforme a maré 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente em maio de 2020

Olhão

Tavira

Castro  
Marim

V.R. STº
António

COVA REDONDA – 300 A 400*
PRAIA DOS TREMOÇOS 

 60 A 80*

la g o a 
e  s i lV e s

VALE OLIVAL – 700

s i lV e s
PRAIA DE ARMAÇÃO 

DE PÊRA – 2500 A 3200*
PRAIA DOS PESCADORES 

 1400
PRAIA GRANDE POENTE 

 2100
PRAIA GRANDE NASCENTE 

 1400

al B u f e i r a
SALGADOS – 1900
GALE OESTE – 1600
GALÉ CENTRO – 100

GALÉ LESTE – 150 A 200*
MANUEL LOURENÇO 

200 A 300*
EVARISTO – 150 A 200*

PRAIA DO CASTELO 
 200 A 250*

PRAIA DA COELHA 
 250 A 300*

SÃO RAFAEL – 500 A 700*
PRAIA DE ARRIFES – 30 A 40*

PRAIA DO PENECO – 1400
PRAIA DOS PESCADORES 

1900
INATEL – 2000

PRAIA DOS ALEMÃES – 1800
FORTE DE SÃO JOÃO – 1000

AVEIROS – 100 A 200*
OURA – 550 A 700*

OURA LESTE – 400 A 500*
SANTA EULÁLIA – 600 A 800*
MARIA LUÍSA – 700 A 800*

OLHOS DE ÁGUA – 400 A 500*
BELHARUCAS – 1200 A 1500*

FALÉSIA AÇOTEIAS 
700 A 800*

FALÉSIA ALFAMAR 
800 A 1000*

POÇO VELHO – 800 A 1000*
ROCHA BAIXINHA POENTE  

1400
ROCHA BAIXINHA – 1800

ROCHA BAIXINHA NASCENTE  
3400

lo u l é
VILAMOURA – 5000

QUARTEIRA – 6600
FORTE NOVO – 1700
ALMARGEM – 2600

LOULÉ VELHO – 1200
VALE DO LOBO – 1700

GARRÃO POENTE – 2200
GARRÃO NASCENTE – 2900

ANCÃO – 4600
QUINTA DO LAGO – 3000

fa r o
PRAIA DE FARO – 12600
PRAIA DA DESERTA – 3300
PRAIA DO FAROL – 1500

PRAIA DA CULATRA – 4000

ol h ã o

ARMONA MAR – 5000
ARMONA RIA – 1000
FUSETA MAR  – 3200

FUSETA RIA – 700

taV i r a
BARRIL – 3300

TERRA ESTREITA – 3000
TAVIRA – 4100

CABANAS POENTE – 3000
CABANAS – 3000

ca s t r o ma r i m
ALAGOA – 6000

PRAIA VERDE – 3600
CABEÇO – 4500

Vi l a  re a l 
d e  sa n t o 
an t ó n i o

FÁBRICA – 1000
MANTA ROTA – 6300

PRAIA DA LOTA – 3500
MONTE GORDO – 12600

SANTO ANTÓNIO – 3000
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CONSULTAS POR 
MARCAÇÃO

Rua da Gafaria, n.º 2, r/c esq., 8600 Lagos
(junto à rotunda da Junta de Freguesia)

PUB

# ETIQUETA RESPIRATÓRIA
# OBRIGATÓRIO O
USO DE CALÇADO
NOS ACESSOS À
PRAIA. # MANTER A DIS - TÂN - CIA

# OBRIGATÓRIA DESINFETAR 
AS MÃOS NA CHEGADA À 
PRAIA.

DESPORTOS
DE DESLIZE

ESCORREGAS
E GAIVOTAS

REGRAS PARA AS PRAIAS

ATIVIDADES 
DESPORTIVAS

1,5m - 2m

CIRCULAÇÃO EM LINHAS
DE SENTIDO ÚNICO

3m

GUARDA-SOL

PROIBIDOPERMITIDO

• Cada pessoa ou grupo só pode alugar de manhã 
(até às 13h30) ou à tarde (a partir das 14h);
• Máximo de 5 pessoas por toldo.

3m

TOLDOS

IR À PRAIA 
EM SEGURANÇA

# OBRIGATÓRIO O
USO DE MÁSCARA 
NOS ACESSOS À 
PRAIA.

# PRAIA PARA 
TODOS! USUFRUA DA 
PRAIA NO PERÍODO 
MÁXIMO DE 4 HORAS.

Ao dirigir-se às praias do Município 
de Lagoa a Câmara Municipal tem 
preparado um sistema de sinalética 
luminosa que o/a irá informar sobre 
a lotação atual da praia.

Mais se aconselha que antes de sair 
de casa deverá consultar a aplica-
ção InfoPraia que o/a informará em 
tempo real do estado de ocupação 
das praias.

NADADOR  SALVADOR

CÂMARA CONTRATA 20 ASSISTENTES DE PRAIA

Lagos pode 
receber mais 
de 15 mil banhistas
O vasto areal da Meia Praia é o que vai ter capacidade para acolher mais banhistas 
(cerca de 11 mil no total), enquanto que a praia do Camilo apenas poderá receber 60.

T
al como acontece 
em todo o país, este 
Verão, as praias de 
Lagos vão ter lota-
ção máxima defini-
da. De acordo com 

as determinações da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), 
os areais do concelho vão poder 
receber, em simultâneo, pouco 
mais de 15 mil banhistas.

Naturalmente que onde se 
vai concentrar a esmagadora 
maioria é na Meia Praia, que terá 
capacidade para um total de 11 
mil veraneantes - 8 700 na zona 
Nascente e 2 300 na Poente. No 
outro lado da tabela encontra-se 
a praia do Camilo, onde apenas 
60 pessoas poderão apanhar sol 
ao mesmo tempo. 

Devido à situação que vive-
mos, as idas às praias  vão ter 
de obedecer a regras diferentes. 
Uma delas tem a ver com as en-
tradas e saídas, que, idealmente, 
devem ser feitas por espaços 
diferentes. O presidente da Câ-
mara de Lagos, Hugo Pereira, 
diz que está a ser colocada si-
nalética que indique quais são 
as zonas de entrada e saída que 
devem ser utilizadas.
 
Assistentes ajudam banhistas
Em algumas, que têm escadarias 
e rampas relativamente largas, 
as novas regras serão mais fá-

ceis de implementar, entrando 
os banhistas, por exemplo, pela 
direita, e saindo pela esquerda. 
Noutros espaços balneares te-
rão de ser implementadas so-
luções de recurso que tenham 
sempre o mesmo objetivo: ten-
tar manter a distância física re-
comendada pelas autoridades 
de saúde.

Para ajudar nessa e noutras 
tarefas, “a Câmara vai contratar 
e colocar nas zonas balneares 20 
assistentes de praias”, diz Hugo 
Pereira. A sua função será, es-
sencialmente, a de sensibilizar 
os visitantes para a necessidade 
de serem cumpridas as regras.

Apesar da situação única 
que vivemos, o autarca acredita 
que, este Verão, muita gente to-
mará o caminho das praias algar-
vias. Naturalmente que “deverá 
ser o mercado nacional a dar a 
maior ajuda ao setor turístico, 
mas também acredito que ire-
mos ter um número razoável de 
turistas estrangeiros, à medida 
que sejam retomados mais voos 
para o Aeroporto de Faro”.

Portanto, em princípio, em-
bora sem as fortes enchentes 
de outros anos, o concelho e a 
região irão continuar a contar 
com um significativo fluxo de 
turistas, sendo, agora, uma das 
principais preocupações deste 
e de outros autarcas é que isso 
não tenha como consequência 
um grande aumento do número 

de casos de COVID-19.
 

Como controlar a lotação?
Nesse sentido é importante que 
haja formas de evitar que se 
juntem grandes multidões nas 
praias. Para o efeito, o Governo 

vai jogar mão de diversos méto-
dos e ‘ferramentas’. Desde logo, 
reforçando os meios humanos, 
nomeadamente da Autoridade 
Marítima e da GNR  mas, tam-
bém, através da utilização das 
novas tecnologias. 

 JORGE EUSÉBIO

D
.R

.
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# ETIQUETA RESPIRATÓRIA
# OBRIGATÓRIO O
USO DE CALÇADO
NOS ACESSOS À
PRAIA. # MANTER A DIS - TÂN - CIA

# OBRIGATÓRIA DESINFETAR 
AS MÃOS NA CHEGADA À 
PRAIA.

DESPORTOS
DE DESLIZE

ESCORREGAS
E GAIVOTAS

REGRAS PARA AS PRAIAS

ATIVIDADES 
DESPORTIVAS

1,5m - 2m

CIRCULAÇÃO EM LINHAS
DE SENTIDO ÚNICO

3m

GUARDA-SOL

PROIBIDOPERMITIDO

• Cada pessoa ou grupo só pode alugar de manhã 
(até às 13h30) ou à tarde (a partir das 14h);
• Máximo de 5 pessoas por toldo.

3m

TOLDOS

IR À PRAIA 
EM SEGURANÇA

# OBRIGATÓRIO O
USO DE MÁSCARA 
NOS ACESSOS À 
PRAIA.

# PRAIA PARA 
TODOS! USUFRUA DA 
PRAIA NO PERÍODO 
MÁXIMO DE 4 HORAS.

Ao dirigir-se às praias do Município 
de Lagoa a Câmara Municipal tem 
preparado um sistema de sinalética 
luminosa que o/a irá informar sobre 
a lotação atual da praia.

Mais se aconselha que antes de sair 
de casa deverá consultar a aplica-
ção InfoPraia que o/a informará em 
tempo real do estado de ocupação 
das praias.

NADADOR  SALVADOR
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INVESTIMENTO DE CERCA DE 400 MIL EUROS 

Câmara de Lagoa 
avançou com 
requalificação da zona.

Vale Centeanes com 
nova face até final do ano

E
stão em marcha os 
trabalhos de requa-
lificação na zona de 
Vale de Centeanes, 
na Praia do Carvoei-
ro, obra promovida 

pela Câmara Municipal de Lagoa 

A zona vai passar a ter um  espaço público completamente renovado Além da vertente estética, serão criadas infraestruturas de saneamento

para reformular as infraestrutu-
ras básicas e requalificar o es-
paço público de um loteamento 
que tem já cerca de 50 anos. 

Segundo a autarquia, a inter-
venção agora em curso vai criar 
infraestruturas de saneamento 
básico, com ligação das habita-
ções à rede de esgotos e uma 
rede de drenagem pluvial.

Também será renovada a 
rede de abastecimento de água, 

ESPAÇO TERÁ CAPACIDADE PARA 500 LUGARES 

Refeitório de Centro Escolar ampliado
Tiveram início no fim de março, 
as obras de requalificação e am-
pliação do refeitório do Centro 
Escolar de Lagoa, cujos trabalhos 
estarão concluídos até final do 
ano, segundo anunciou a Câmara 
Municipal, num investimento de 
cerca de um milhão de euros. 

As obras permitirão criar 
uma sala de refeições com cer-
ca de 400 metros quadrados, 
ganhando o espaço uma capaci-

dade para cerca de 500 lugares 
e melhores condições de funcio-
namento. A ampliação permitirá 
ainda que sejam servidas todas 
as refeições necessárias aos alu-
nos em simultâneo.

O antigo refeitório do edifí-
cio estava a funcionar em dois 
espaços separados e por turnos, 
por não existir a possibilidade de 
fornecer as 400 refeições diárias 
necessárias ao mesmo tempo. 

as ruas irão ser repavimentadas, 
serão criadas novas ilhas eco-
lógicas, aumentados os lugares 
de estacionamento e revistos os 
sentidos de trânsito, num inves-
timento total de 396 mil euros. 
Facilitar a mobilidade e a priori-
dade dos peões no local são tam-
bém os objetivos da obra. 

Por isso, na zona periférica 
que confronta com as habita-
ções vai ser construído um pas-

seio destinado aos utentes com 
mobilidade condicionada, o que 
implica garantir que a estrada e 
o passeio fiquem à mesma cota, 
corrigindo o perfil da via de atra-
vessamento. 

A intervenção vai estender-
-se ao longo de cerca de 8 500 
metros quadrados e tem um 
prazo de execução de 180 dias, 
devendo estar assim concluída 
ainda este ano.

Também não dispunha de insta-
lações sanitárias adequadas aos 
alunos, nem de áreas destinadas 

à cozinha e às zonas de apoio 
conforme as normas definidas 
na legislação.

LAGOA

CM LAGOA

ALGARVE VIVO
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NOVOS PROJETOS 

Cor e arte 
de Ana Nobre 
em mural 

N
atureza, bem-
-estar e saúde 
deram o mote 
para um novo 
mural que desde 
maio embeleza a 

cidade de Lagoa. Situado junto 
ao Circuito de Marcha e Corri-
da Carlos Boto, a pintura é da 
autoria da artista Ana Nobre, 
numa iniciativa da União das 
Freguesias de Lagoa e Carvoei-
ro.

“Esta pintura surgiu no se-
guimento de uma que já tinha 
feito noutra zona do circuito 
Carlos Boto, a convite da União 
das Freguesias. Depois desa-
fiaram-me para este mural. 
Apresentei a ideia e o projeto e 
assim que aprovaram, avancei. 
Já tinha feito um mural nesta 
zona relacionado com o circuito 
pedonal e com desporto. Este 
está relacionado com natureza, 

bem-estar, saúde e alimenta-
ção saudável, temas que adap-
tei ao meu estilo de caricatura e 
de cores vivas e divertidas”, ex-
plica Ana Nobre à Algarve Vivo, 
satisfeita e orgulhosa com o 
resultado final. Aliás, não é para 
menos, até pelos elogios que a 
pintura recebeu. 

O processo não foi fácil e 
primeiro foi criado um desenho 
pintado. Depois foi passado a 
lápis para o muro para se terem 
as linhas base. “Seguiram-se 
os contornos a preto para con-
seguir ver bem, pois com o sol 
é mais difícil trabalhar só com 
lápis, e o preenchimento com 
cor e das linhas para dar movi-
mento. Finalizei com o reforço 
do contorno a preto para ficar 
mais vistoso”, descreve.

Residente no concelho, a 
artista plástica já tinha feito 
outros murais em locais pri-
vados, mas gostou particu-
larmente desta experiência 

mais ‘pública’. “O meu trabalho 
normalmente é sobre tela, dou 
aulas de pintura e faço expo-
sições. Estou, portanto, num 
meio mais fechado.Os murais 
surgiram mais recentemente 
pela dimensão e pela maior vi-
sibilidade que dão ao trabalho 
do artista. Pintar na rua é algo 
que adoro, é um bom desafio e 
permite-me mostrar o trabalho 
a mais pessoas”, salienta.

Mais projetos
O sucesso e reconhecimento 
destes dois murais começa já 
a dar frutos e a artista prepara-
-se para outros projetos seme-
lhantes. “Gostava de pôr mais 
trabalhos meus nas ruas do 
concelho e da região. Aliás, nes-
te momento estou com um pla-
no para lançar um mural noutro 

local”, revela. 
O período de confinamento 

por causa da pandemia do novo 
coronavírus, a COVID-19 não foi 
fácil e Ana Nobre sublinha que 
se tornou ainda mais complica-
do para os artistas. 

“A área da arte já era difícil, 
mas agora ainda ficou mais. Eu 
dava aulas na escola pública e 
na Escola de Artes de Lagoa, fa-
zia as minhas pinturas e no ano 
passado fui tirar um curso de 
design gráfico para combinar a 
área plástica com o design, na 
esperança de conseguir mais 
trabalho. Mas com isto que 
aconteceu ficou tudo parado 
e todos os planos caíram por 
terra. Este ano está a ser uma 
desgraça para as áreas criati-
vas”, afirma a artista plástica, 
também licenciada em pintura.

17

Pintura junto ao circuito de marcha 
e corrida Carlos Boto.

 RUI PIRES SANTOS
FOTOS. ALGARVE VIVO
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Apesar dos números 
relacionados com 
os resíduos recicláveis 
continuarem a subir, 
ainda há um longo 
caminho a percorrer 
para que todos se unam 
em prol do ambiente.

Ainda faz sentido sensibilizar 
para a reciclagem?

A 
reciclagem en-
trou no mundo 
dos portugueses 
há cerca de duas 
décadas, mas 
ainda é neces-

sário reforçar a importância da 
separação de resíduos na atua-
lidade. Apesar de uma grande 

evolução, tal como indicam di-
versos números, há muitos cida-
dãos que ainda não se deixaram 
convencer pelos apelos ou que 
ainda pensam que o ato de se-
parar materiais não serve para 
nada. Há também aqueles que 
se deixam levar pelo ‘aborreci-
mento’ de dividir os resíduos em 
quatro categorias.

E neste aspeto, as crianças 
continuam, tal como no passa-
do, a ser o grande trunfo para 
levar a maioria dos adultos lá de 
casa a separar os resíduos in-
diferenciados das embalagens 
de papel ou cartão, de plástico 
ou metal e de vidro. Há quem já 
tenha apanhado a ‘onda’ e faça 
também a compostagem, a reci-
clagem de pilhas ou rolhas, mas 
ainda não é o suficiente para 

minimizar o impacto da ação hu-
mana no ambiente. Depois há os 
mitos e as críticas ao serviço de 
recolha de recicláveis...

Num ano em que se assi-
nalam os 25 anos da Algar, a 
Algarve Vivo visitou o Aterro 
Sanitário do Barlavento, gerido 
por esta empresa de valoriza-
ção e tratamento de resíduos, 
para perceber quais as falhas 
e sucessos, mas também para 
mostrar o enorme trabalho que 
está por detrás do depósito 
de um simples saco de lixo em 
aterro ou da valorização de um 
mero pacote de leite, através da 
reciclagem.

Bodas de prata 
A Algar fez 25 anos no dia 20 
de maio e após um quarto de 

século, a empresa alcançou 
resultados positivos que colo-
cam o Algarve acima da média 
nacional no que diz respeito ao 
tratamento e valorização dos 
resíduos. Hoje, conta com duas 
centrais de triagem de resíduos 
de embalagens, oito estações 
de transferência de resíduos, 13 
ecocentros, dois aterros sani-
tários, duas estações de trata-
mento de águas lixiviantes, três 
centros eletroprodutores de 
energia elétrica, três unidades 
de compostagem de resíduos 
verdes, uma central de valo-
rização orgânica, uma central 
de tratamento mecânico, um 
centro de educação ambiental 
e um veículo de educação am-
biental. Dispõe de mais de 3500 
ecopontos na região e uma fro-

 ANA SOFIA VARELA

DEPOSIÇÃO DE INDIFERENCIADOS NO ATERRO DO BARLAVENTO DESCEU

REPORTAGEM
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ta com 64 viaturas de recolha 
seletiva e transferência de re-
síduos.

Deposição desce em Portimão
Os últimos dados da deposição 
de resíduos em aterro são de 

2019. Nesse ano, o total global 
depositado nos dois aterros 
sanitários (Portimão e Loulé) 
foi 340 292 toneladas de resí-
duos, menos dois por cento que 
em 2018, que contabilizou 346 
154 toneladas. Do valor total 
depositado em 2019, 183 166 
foram colocados no aterro de 
Portimão, que diminui a depo-

sição em 16 por cento em rela-
ção a 2018, ao passo que Loulé 
aumentou 22 por cento, tendo 
sido depositado um total de 157 
126 toneladas.

No que toca aos recicláveis, 
o concelho de Portimão, por 

exemplo, onde está instalada 
uma das duas Centrais de Tria-
gem de Resíduos de Embala-
gens, recolheu 7 432 toneladas 
de embalagens de vidro, plásti-
co e metal e papel e cartão, em 
2019, mais 6 por cento do que 
em 2018, em que recolheu 6 981 
toneladas, segundo os últimos 
indicadores disponíveis.

Investimento sobe 
A entrada de privados na Algar, 
a empresa de tratamento e va-
lorização de resíduos do Algar-
ve, em 2015, não deixou que o in-
vestimento na manutenção e na 
segurança decaísse. Muito pelo 
contrário. As verbas destinadas 
à recolha seletiva passaram 
de 122 mil euros, em 2014, para 
1,1 milhões, em 2015, ainda que 
nos dois anos seguintes os va-
lores tenham voltado a descer 
(apenas 150 mil euros em 2017), 
segundo dados da entidade re-
velados à Algarve Vivo. Com a 
retoma da economia, em 2018, 
a empresa gastou 3,1 milhões, 
e no ano passado, 1,9 milhões. 
Houve mais investimentos, 
como é o caso da construção da 
Estação de Tratamento e Me-
cânico e Biológico (TMB) que 
custou 12,5 milhões, sem qual-
quer financiamento exterior, e 
que ainda está a ser construída. 
Além disso, segundo a adminis-
tração, a Algar comprou viatu-
ras, ecopontos de superfície 
para instalar em diversos con-
celhos, sistemas de incêndio 
e melhorou as instalações das 
estações de transferência. Ad-
quiriu ainda duas estações de 
tratamento de lixiviados e dois 
lava contentores. 

O problema é que, mesmo 
com um orçamento de 20 mi-
lhões de euros, há prejuízos a 
registar. Em 2019, a empresa 
teve um prejuízo ligeiramente 
superior a 2,1 milhões de euros. 
A questão reside no tarifário 
aprovado pela entidade regula-
dora, o qual foi reduzido em cer-
ca de quatro euros por tonelada 
em relação a 2018. De acordo 
com a Algar a entidade regula-
dora, quando em 2018 fixou o ta-
rifário de forma vinculativa para 
o triénio 2019/2021, não teve em 
conta diversos fatores como a 
subida dos salários, o aumento 
do custo de materiais e de com-
bustível. Além disso, e no que 
diz respeito aos investimentos, 
a entidade reguladora teve em 

atenção os custos de referência 
referentes a 2017 e 2018 pelo 
que, em algumas situações os 
mesmos não correspondem à 
realidade atual. 

A Algar considera que o ta-
rifário em cima da mesa é de-
masiado baixo para fazer face 
a todas as despesas. Entretan-
to, já deu conhecimento da sua 
posição à tutela e à Entidade 
Reguladora, mas ainda não há 
uma decisão final. A receita da 
empresa é conseguida através 
das vendas de recicláveis, das 
vendas de energia gerada atra-
vés do biogás, que representa 
cerca de 10 a 15 por cento do 
total, do composto e da depo-
sição em aterro paga pelos mu-
nicípios. Esta última é a grande 
fatia, constituindo cerca de 60 
por cento do total.

Críticas e queixas
A falta de recolha dos resíduos 
recicláveis colocados nos eco-
pontos é uma das principais 
críticas apontadas à Algar, mas 
a administração da empresa 
revela que há várias condicio-
nantes que afetam os serviços. 
“Uma delas é a falta de mão de 
obra, ainda que a situação agora 
esteja mais estável. Nos últimos 
três anos, a Algar aumentou de 
250 para 400 o número de tra-
balhadores. No entanto, teve de 
criar incentivos para os manter, 
sobretudo, os motoristas, pois 
além de ser difícil recrutá-los, 
também é difícil mantê-los. 
Um dos estímulos foi pagar as 
cartas de condução destes veí-
culos pesados aos auxiliares 
que já trabalham na Algar, com 
o compromisso de que estes se 
mantenham na empresa duran-
te determinado tempo. Neste 
momento, há 60 equipas de re-
colha no Algarve, mas é sempre 
necessário reforçar na altura da 
época alta”, refere fonte da Ad-
ministração.

No entanto, o problema não 
é apenas interno e as falhas não 
existem apenas por culpa da 

A Algar tem um dos maiores 
níveis de contaminação do país 

e, na maioria das vezes, 
cerca de 40 por cento 

dos produtos recolhidos 
não ‘prestam’ para a reciclagem 
ainda que os ecopontos tenham 
sinalética de deposição seletiva.

FOTOS: ALGARVE VIVO
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empresa. Há locais que estão 
identificados como críticos e 
que levam às queixas da popu-
lação. É o caso de zonas onde 
a afluência turística é grande e 
onde há mais comércio, como 
a Praia da Rocha, Carvoeiro ou 
Ferragudo, explica a mesma 
fonte. São locais onde não é 
possível efetuar mais recolhas 
do que as estipuladas, pois de 
dia o trânsito é caótico e à noite 
a recolha provoca demasiado 
ruído. E quando a janela horária 
é encontrada, às vezes, ainda 
não há muitos resíduos reciclá-
veis a recolher, pois em zonas 
de bares ou restaurantes, estes 
são colocados muito depois da 
passagem do camião. “Os con-
tentores ficam cheios até ao 
dia seguinte e quem vê critica”, 
resume.

Outras vezes, até é a falta 
de civismo de quem deposita os 
resíduos, como é o caso das cai-
xas de cartão que deveriam ser 
espalmadas e, não sendo, ocu-
pam mais espaço no contentor 
parecendo que este está cheio. 
Há também quem se ‘aborreça’ 
a levantar a tampa e a colocá-
-la dentro do contentor. Quem 
chega a seguir não abre para 
verificar se está cheio ou não e 
faz igual...

Recolha diferente 
A recolha seletiva (resíduos 
recicláveis) é um serviço di-
ferente da que os municípios 
fazem, que se refere à recolha 
dos Resíduos Sólidos Urbanos 
indiferenciados, ainda que haja 
muitos cidadãos que não per-
cebam essa diferença. As autar-
quias ou empresas municipais 
têm rotas diárias estabelecidas 
e a capacidade de depósito das 
viaturas e contentores é maior, 
porque é algo sólido e compac-
to. Já o plástico e o cartão po-
dem ficar ‘entalados’ na entrada 
do ecoponto. 

Em locais turísticos, com 
diversas lojas de comércio, 
quando uma remessa de novo 

material chega, as embalagens 
de plástico e de cartão que 
acondicionam esse mesmo ma-
terial são muitas vezes deposi-
tadas no ecoponto subterrâneo, 
sem serem espalmadas, e isso é 
o suficiente para encher rapida-
mente um contentor. A empresa 
até tem um serviço próprio, a 
Algarlinha, que recolhe os resí-
duos de embalagens recicláveis 
a pedido no estabelecimento, 
gratuitamente, mas ainda não 
há uma adesão em massa dos 
comerciantes.

Contaminação gera perdas
Os ecopontos de plástico e me-
tal têm um dos maiores níveis 
de contaminação do país e, na 
maioria das vezes, cerca de 40 
por cento dos produtos reco-
lhidos pela Algar não ‘prestam’ 
para a reciclagem, ainda que os 
ecopontos tenham sinalética 
de deposição seletiva com os 
materiais que podem ser de-
positados em cada contentor. 
Uma lâmpada ou uma chávena 
de cerâmica não podem ser 
colocadas no vidrão, uma vez 
que no ecoponto só se podem 
colocar embalagens. Por outro 
lado, “basta uma pessoa deitar 
um saco de indiferenciado no 
vidrão para tudo ficar contami-
nado”, explica a Administração. 
O mesmo no caso do cartão, em 
que uma caixa suja de óleo de pi-
zza não pode ser reciclada.

A verdade é que se os resí-

duos separados e depositados 
de forma correta, os custos de 
recolha e triagem seriam muito 
inferiores aos atuais. “Se as pes-
soas reciclassem mais, os muni-
cípios poupariam mais, pois só 
pagam os resíduos indiferencia-
dos que entregam na Algar. Ape-
sar de existir um crescimento 

da reciclagem e menos deposi-
ção em aterro, o aumento teria 
de ser maior”, explica a Adminis-
tração. Quanto mais não fosse 
para prolongar a vida das célu-
las do aterro, que em 22 anos já 
esgotaram três, cada uma com 
cerca de 600 mil toneladas de 
resíduos indiferenciados.

Embalagens de plástico e metal são deixadas junto à passadeira para serem tríadas

Máquina de triagem das embalagens de plástico

As cubas onde são depositadas as diferente embalagens após serem separadas
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Quem pensa no aterro, não 
associa de ‘caras’ muitas van-
tagens ao local, além da depo-
sição dos resíduos indiferencia-
dos, mas há uma que se torna 
muito importante, quer para o 
ambiente, quer para a produção 
de energia e aproveitamento 
dos detritos. No aterro é produ-
zido biogás que permite a cria-
ção de energia. 

Durante a visita da Algarve 
Vivo àquela infraestrutura, Val-
ter Ferreira, técnico da Algar no 
Aterro Sanitário do Barlavento, 
explicou que de dentro de cada 
célula, através das bactérias 
anaérobias e matéria orgânica, 
são expelidos 50 gases. O que 
tem maior percentagem é o 
metano e este tem poder calo-
rífico. Assim, há duas vantagens 

na sua captação. Uma delas é o 
facto de ser possível produzir 
energia e o outro é “evitar que 
seja enviado para a atmosfera 
e que contribua para o efeito de 
estufa”, defende. 

O processo de aproveita-
mento passa por fazer perfu-
rações verticais e horizontais 
à medida que a massa de re-
síduos é construída, “sendo 

colocados tubos de Polietileno 
de Alta Densidade (PEAD), que 
têm ranhuras e permitem que 
todo o gás que está à volta flua 
para o interior da tubagem e 
seja conduzido até às unidades 
de produção de energia elétri-
ca”, esclarece.

Neste momento, o Aterro 
do Barlavento tem duas uni-
dades com 1,6 megawatts de 
capacidade instalada sempre, 

 
NO ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO

Biogás para abastecer dez mil famílias

Local onde é triado o cartão e o papel

O Aterro do Barlavento produz 1,6 megawatts de energia constante porque os equipamentos trabalham 24 horas por dia

porque estes equipamentos 
trabalham 24 horas por dia. Isto 
significa que “seria possível 
abastecer dez mil famílias, se, 
no limite, acabasse a energia 
elétrica da rede no Algarve”, as-
segura.

“Temos 32 perfurações na 
célula A, 124 na B, 82 na D. É 
um âmago de 250 a 300 poços 
efetuados para captar todo o 
biogás para a produção de ener-

FARO: 142 195 KG

LOULÉ: 61 774 KG

LAGOA: 37 229 KG

OLHÃO: 38 872 KG

PORTIMÃO: 33 217 KG

R e c i c l á v e i s 
R e c o l h i d o s 

n a s  e s c o l a s 
n o  a n o  l e t i v o 
2018/2019

Os estudos 
indicam que 
uma célula 

poderá ter uma 
vida útil de 15 

anos. Uma das 
intermédias foi 

fechada em 
2002 e ainda 
tem biogás.
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Além da triagem pré-feita pelos cidadãos em casa, ainda é ne-
cessária, nas centrais de triagem, como a de Portimão, uma 
nova triagem semi-automática. Isto porque, há mais do que um 
tipo de plástico, que é separado pela sua densidade. Quando 
chegam, ao monte, os plásticos são inseridos numa passadeira, 
que no topo tem LED que detetam e separam o PET (garrafas 
de águas, de sumo, garrafões), o polietileno de alta densidade 
(embalagens de gel de banho, champô, iogurtes, detergentes 
líquidos), os plásticos mistos e os tetrapack (pacotes de leite). 
São separados e colocados em cubas específicas, mas, por ve-
zes, a máquina não consegue detetar determinado material. 
Nesse caso, segundo a assistente de comunicação e sensibiliza-
ção da empresa, os produtos são colocados num contentor, que 
é depois sujeito a triagem manual.  Aliás, ainda antes, no início 
da passadeira, está um funcionário que abre os sacos colocados 
nos ecopontos e verifica os resíduos que lá estão dentro. “Se es-
tiver lá um tacho ou uma panela, retira-os logo antes que entrem 
na passadeira”, explica Maria Barros.

Como é feita a separação 
do plástico na Algar?

gia elétrica. E temos que andar 
sempre à procura de mais, por-
que precisamos de produzir 
ainda mais. O que nos motiva 
a trabalhar mais, porque se ti-
véssemos excedente poderia ir 
para atmosfera e isso não exis-
te. Estamos a retirar todo o bio-
gás existente”, garante ainda.

Os estudos indicam que a 
célula poderá ter uma vida útil 
de 15 anos, mas uma das inter-
médias foi fechada em 2002, 
ou seja, há 18 anos e ainda tem 
biogás, que está a ser captado, 
apesar de estar quase a ficar 
inerte, acrescenta. “As células 
vão ficando ‘engelhadas’ e vão 
‘acamando’. Em 2007, esta tinha 
mais cinco metros de altura”, 
exemplifica. A energia produzi-
da é enviada para a rede nacio-
nal, vendida pela Algar.

Quatro células em 22 anos 
O Aterro Sanitário do Barlaven-
to está a funcionar desde 1998 
e já conta com quatro células 
para a deposição dos resíduos 
urbanos indiferenciados. O 
processo passa por abrir um 
‘buraco’ gigante no solo, que 

depois é impermeabilizado 
para garantir que o solo não 
fica contaminado e onde todos 
os dias os resíduos recolhidos 
são depositados. Quando está 

cheio é tapado. Segundo Valter 
Ferreira, técnico da Algar, a pri-
meira célula, identificada por 
célula A foi aberta em 1998 e 
fechada em 2002, com 600 mil 

toneladas de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) indiferenciados. 
Foi então aberta a célula B, que 
ficou completa em 2011, data 
em que foi aberta a célula C, que 
esteve em funcionamento até 
2019. Hoje, os RSU, recolhidos 
pelas Câmaras Municipais entre 
Vila do Bispo e Albufeira, são 
colocados na célula D. O objeti-
vo da Algar é fazer o bom acon-
dicionamento destes detritos, 
evitando qualquer problema de 
segurança, libertação de gases 
na atmosfera ou escorrências.

Algar também separa
O engano quando se trata da 
deposição dos resíduos reci-
cláveis ainda existe e persiste 
na sociedade. Apesar das di-
versas campanhas de sensibi-
lização, ainda há quem troque 
as cores ou não perceba que há 
materiais, que apesar de serem 
plástico, vidro ou cartão não se 
enquadram nos critérios da se-
leção. É o caso das lâmpadas, 
das caixas de pizza cheias de 
gordura ou dos pacotes de leite 
que são colocados no ecoponto 

Por dia, chegam ao aterro sanitário milhões de embalagens de todo o barlavento algarvio
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BREVES

Problemas no cartão
Um dos grandes problemas no que toca à separação do car-
tão é a colocação errada de tetrapacks no ecoponto azul. Afi-
nal de contas, este é considerado um plástico. Assim, durante 
uma triagem manual de tudo o que é recolhido nos ecopontos 
azuis do barlavento algarvio, os funcionários escolhem os 
tetrapacks, os plásticos mais rijos para devolvê-los ao seu 
lugar, a zona dos ‘amarelos’. Também as latas de refrigerantes 
são colocadas à parte.

Recicláveis saem em fardos da Algar
Após toda a separação e compactação de cada tipo de resí-
duo reciclável em fardos, o trabalho da Algar acaba. A empre-
sa fica apenas responsável por acondicionar e guardar duran-
te pouco tempo os fardos criados, até que a Sociedade Ponto 
Verde ou outra entidade gestora de embalagens as recolha. 
São as chamadas retomas, sendo que por cada tonelada re-
colhida a Algar recebe um determinado valor. Estas entida-
des perguntam à empresa algarvia quantas toneladas têm no 
momento e é marcado um dia e uma hora para que recolham 
o material compactado. O restante processo de reciclagem 
dos materiais já fica a cargo dessas entidades de valorização 
destes resíduos.

Controle de pesagem
A Algar tem uma balança para os veículos pesados à entrada 
e à saída do aterro. Todos os camiões que por ali passam são 
pesados e esta é uma forma de controlar os resíduos reco-
lhidos, quer os RSU indiferenciados, quer os recicláveis. No 
entanto, como a Central de Triagem ainda fica a muitos me-
tros de distância e para agilizar o processo de recolha das 
retomas, a Algar tem uma balança junto à central. Isto porque 
os camiões só podem ser carregados até determinado peso.

Sensibilizar em eventos e escolas
Os ecoeventos são uma forma de recolha de recicláveis quan-
do há um certame grande, em que a Algar faz um protocolo 
com o município, dá formação acerca dos materiais a separar 
e, no final, paga aos municípios em função dos quilogramas 
recolhidos. Assim, durante o evento, a empresa vai recolhen-
do as embalagens produzidas, não criando constrangimentos 
de maior para a organização. A Algar tem ainda um protocolo 
com as escolas em que o sistema usado é semelhante e, em 
que, todas recebem um prémio consoante as quantidades 
recolhidas. Estas iniciativas pretendem sensibilizar, quer a 
organização no caso dos ecoeventos, quer a comunidade es-
colar, para a necessidade de reciclar.

azul, quando deveriam ser colo-
cados no amarelo. Isso obriga a 
que haja uma importante tarefa 
de triagem depois da separação 
que é feita em casa e deposita-

A Algar fez 25 anos no dia 
20 de maio e após um quarto 
de século, a empresa alcançou 

resultados positivos que colocam 
o Algarve acima da média 

nacional no que diz respeito 
ao tratamento e valorização 

dos resíduos.

183 166 toneladas foram 
colocadas no aterro de Portimão, 

que diminui a deposição 
em 16 por cento em relação 

a 2018. 

da em cada ecoponto. No Ater-
ro do Barlavento, há assim, um 
grande armazém, com espaços 
diferenciados para cada mate-
rial, onde chegam os resíduos já 
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25  
Anos da Algar

8,8 MIL 
MILHÕES

Quilos de resíduos
tratados

507 
MILHÕES 

Quilos de embalagens 
valorizadas

140 MIL 
MWH 

Energia Produzida, 
o correspondente 
ao abastecimento 

de eletricidade 
a 28 mil casas 

45 MIL  
Toneladas de composto 

provenientes da
compostagem dos

resíduos verdes 
resultantes dos cortes 

de árvores e da 
manutenção dos campos 

de golf e de jardins.

TOTAL ALGARVE: 
59 449 KG

LOULÉ: 28 293 KG
 

FARO: 9 725 KG 

PORTIMÃO: 5 652 KG

R e c i c l á v e i s 
R e c o l h i d o s 

e m  e c o e v e n t o s 
2019

Embalagens, cartão e metal são compactadas em fardos e depois vendidas para valorização 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

separados. “Cada motorista faz 
uma rota e recolhe, por exem-
plo, tudo o que está no ecopon-
to amarelo. Chegam ao espaço 
e depositam-no no local desti-
nado a cada tipo de material, 
ou plástico ou cartão”, explica 
ainda durante a visita guiada 
Maria Barros, da comunicação 
da Algar. 

Na Central de Triagem de 
Resíduos de Embalagens de 
Loulé, junto ao Estádio do Al-
garve, a Algar não tem triagem 
do vidro, mas na infraestrutura 
do Barlavento foram obriga-
dos a instalar um sistema de 
triagem, porque as pessoas 
colocavam sacos do lixo nos 
ecopontos verdes, em vez de 
colocarem apenas embalagens 
de vidro.

Composto aproveita verdes
Um dos produtos que a Algar 

tem vindo a comercializar é o 
composto orgânico, conhecido 
por Nutriverde, e a mecânica 
para prepará-lo até é simples, 
mas exige tempo. Os resíduos 
verdes e troncos de árvores 
resultantes de atividades agrí-
colas ou da manutenção de es-
paços verdes, são triturados e 
empilhados na Unidade de Com-
postagem, também localizada 
em Portimão. Um ‘volteador’ 
remexe, de tempos a tempos, 
as pilhas dos resíduos verdes, 
sendo controlada a humidade e 
a temperatura. Se for necessá-
ria mais água, esta é adicionada. 
Três a quatro meses depois, no 
máximo seis, o composto está 
quase pronto. Só precisa de ir a 
uma nova máquina, o crivo, que 
separará a terra dos troncos 
maiores. Estes são colocados 
de novo nas pilhas para que se 
decomponham.
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FOTOS: CM PORTIMÃO

APARENTE ALÍVIO DA COVID-19 MANTÉM AUTORIDADES ATENTAS 

O 
Hospital de 
Campanha de 
Portimão, ins-
talado no Porti-
mão Arena, vai 
permanecer em 

prontidão, pelo menos durante 
Verão, como medida preventiva 
face à pandemia da COVID-19. 
Apesar de o cenário ser hoje 
bem mais positivo do que há 
dois meses, a prevenção e a in-
certeza sobre o que o vírus ain-
da pode provocar, faz manter as 
autoridades em alerta.

“Em Portimão temos de ga-
rantir as melhores respostas 
aos piores cenários”, afirmou 
Isilda Gomes, presidente da 
Câmara Municipal, durante uma 
visita ao espaço em  maio.

A unidade conta com 100 
camas, 22 das quais articuladas, 
possuindo no seu conjunto três 
enfermarias com quartos indi-
viduais (30 camas) e oito com 
quartos duplos (64 camas), 
além de uma unidade de doen-
tes críticos (seis camas). Tem 
ainda áreas de  decisão clínica, 
apoio médico e reuniões se-
toriais, bem como espaços de 
apoio psicossocial e de aprovi-
sionamento. 

O Hospital de Campanha 
está apetrechado com equipa-
mento médico  de monitoriza-
ção, diagnóstico e tratamento 
de doentes críticos, oxigenote-
rapia, contando ainda com um 
espaço dedicado à morgue.

A estrutura tem 100 camas, três enfermarias com quartos individuais e duplos, além de uma unidade de 
doentes críticos.

Hospital de Campanha 
de Portimão preparado 

Equipamento permanente
Todos os equipamentos agora 
instalados no Portimão Arena 
foram adquiridos pela autar-
quia para este efeito, sendo que 
quando for tomada a decisão de 
desmontar o Hospital de Cam-
panha, toda a estrutura será 

arrumada em contentores, que 
permanecerão em Portimão e, 
em situações de acidente gra-
ve ou catástrofe, poderá ser 
montado num só dia, ficando 
prevista a sua mobilidade em 
transporte terrestre, ferroviá-
rio ou aéreo.

PORTIMÃO

 Contempla todos os por-
menores que a situação exige, 
com destaque para circuitos 
perfeitamente definidos e 
identificados, com pontos de 
entrada específicos para doen-
tes, profissionais e familiares. 
Há ainda sinalética inerente 
à necessária segurança que o 
espaço exige, separando clara-
mente áreas de sujos das não 
contaminadas, com um trata-
mento adequado de resíduos 
hospitalares. 

Esta estrutura começou a 
ser montada pelo município de 
Portimão no mês de abril, ten-
do para o efeito contado com o 
apoio científico, técnico e ope-
racional do Algarve Biomedical 
Center (ABC), da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Portimão, da 
Cruz Vermelha Portuguesa e do 
Hospital Particular do Algarve. Os equipamentos médicos  pertencem ao Município de Portimão

A estrutura continuará montada até pelo menos o Verão para o caso de alguma emergência
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Três dos canhões 
do Rio Arade classificados 
são ‘Tesouro Nacional’ 

DE 1 DE JUNHO A 15 DE JULHO 

Escola de Hotelaria e Turismo abre candidaturas
O ano letivo 2020/2021 já está a 
ser preparado pela Escola de Ho-
telaria e Turismo (EHT) de  Por-
timão  e arrancaram a 1 de junho 
as candidaturas às Escolas do 
Turismo de Portugal sendo que 
todo o processo será realizado 
online através do acesso ao we-
bsite  https://escolas.turismode-

portugal.pt. 
A oferta formativa 

2020/2021 da EHT Portimão con-
ta com quatro cursos, dois de 
dupla certificação (acesso com o 
9º ano) e dois cursos de especia-
lização tecnológica (acesso com 
o 11º ano completo e frequência 
de 12º ano), a saber: Técnico(a) 

de Cozinha / Pastelaria: Nível 4 
(isento de propinas); Técnico(a) 
de Restaurante / Bar: Nível 4 
(isento de propinas); Gestão e 
Produção de Cozinha: Nível 5; 
Gestão em Restauração e Bebi-
das: Nível 5. Todos os cursos têm 
uma forte componente prática 
que é complementada com dis-

ciplinas teóricas que no seu todo 
são uma mais valia para o futuro 
dos alunos.

Os interessados podem 
agendar uma reunião online por 
email (tania.neves@escolas.tu-
rismodeportugal.pt). O prazo de 
apresentação das candidaturas 
termina a 15 de julho.

ESTÃO EXPOSTOS NO MUSEU PORTIMÃO  

Peças podem ser vistas 
no Museu de Portimão 
e integram a exposição 
permanente ‘Portimão 
– Território e Identidade’.

T
rês das dez bocas-
-de-fogo do século 
XVII, recentemente 
classificadas como 
‘Tesouro Nacional’ 
pela Direção-Geral 

do Património Cultural (DGPC), 
encontram-se expostas no Mu-
seu de Portimão. O espólio faz 
parte de um conjunto de dez 
exemplares provenientes da re-
colha arqueológica subaquática 
realizada entre 1993 e 2006 na 
foz do Rio Arade.

Os outros sete exemplares 

estão em tratamento e depósito 
no Centro Nacional de Arqueo-
logia Subaquática da DGPC, 
em Lisboa, evidenciando esta 
classificação uma importância 
cultural de significado relevante 
para Portugal, nomeadamente 
refletindo valores de memória, 
autenticidade e singularidade 
histórica.

Os dez canhões são consi-
derados das mais significativas 
coleções de artilharia do século 
XVII, representando um impor-
tante testemunho da navegação 
transoceânica da época e da pas-
sagem pela costa portuguesa 
das rotas de ligação entre Espa-
nha e os territórios ultramarinos, 
durante o período da União Ibéri-
ca, entre 1580 e 1640.

Os três valiosos canhões 

podem ser vistos no Museu de 
Portimão e estão integrados 
na exposição permanente ‘Por-
timão – Território e Identidade’. 
Pode ser visitada às terças-

-feiras, das 14h30 às 18h00 e de 
quarta-feira a domingo entre 
as 10h00 e as 18h00. A entrada 
é livre aos domingos das 10h00 
às 14h00.   

Esta é uma das mais significativas coleções de artilharia do séc. XVII
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COVID-19 OBRIGA A TOMADA DE MEDIDAS

R
eabriram no início 
de junho as gale-
rias João Bailote 
e Pintor Samora 
Barros, que assim 
já estão de por-

tas abertas para levar as artes 
plásticas ao público, ainda que 
com novas regras de segurança 
devido à COVID-19. Aguardar 
pela entrada mediante indica-
ção do funcionário da galeria, 
usar máscara própria, higienizar 
as mãos à entrada e respeitar o 
distanciamento social de dois 
metros são alguns dos novos 
procedimentos. Além destes, 
só é permitida a permanência 
de duas pessoas em simultâneo 
no espaço e, no máximo, duran-
te 30 minutos.

A Galeria Municipal João 

Espaços apresentam exposições de pintura.

Galerias 
de Albufeira 
abrem com 
novas regras 

Bailote recebe, de 1 a 26 de ju-
nho, uma exposição de Katery-
na Ilchuk, intitulada ‘Paisagens 
Urbanas’. 

Natural da Ucrânia, Katery-
na Ilchuk chegou a Portugal 
para fazer um curso de mes-
trado em economia de turismo, 
continuando até agora a viver 
no nosso país. Além do trabalho 
na área da investigação cientí-
fica, também pinta em acrílico, 
óleo e aguarela, sob a estética 
realista. Nesta exposição é pos-
sível observar uma coleção ori-
ginal, que presta homenagem 
ao património arquitetónico de 
Portugal e do Algarve, em par-
ticular.

O determinismo para as co-
res contrastantes e a atenção 
aos detalhes formam o seu es-

tilo de arte original. Kateryna é 
apaixonada por arte desde a in-
fância, mas teve a sua primeira 
exposição apenas quando veio 
para Portugal. Desde então, tem 
participado em diversas mos-
tras individuais e coletivas. Al-
guns dos seus trabalhos estão 
em coleções particulares, não 
só em Portugal, como no Reino 
Unido, Canadá, Alemanha, Bél-
gica e Holanda. 

Por sua vez, a Galeria de 
Arte Pintor Samora Barros, tem 
patente a exposição de pintura 
de Manuel Rodrigues Ribeiro, 
a pastel seco e a aguarela, que 
tem por título ‘Ousadias IV – 

Nas rotas do Surrealismo’. 
A mostra pode ser vista de 

1 a 29 de junho e nela é possí-
vel apreciar o resultado de ex-
periências do autor, “tanto na 
área da ciência, como na área 
das artes”, conjugadas na tela 
e evidenciando do percurso do 
pintor a “renovação de todos os 
valores, não só estéticos, mas 
também os da ciência, os da fi-
losofia e os da própria moral”, 
conforme se lê no catálogo. 

Ambas as exposições po-
dem ser visitadas de segunda 
a sexta-feira (exceto aos feria-
dos), entre as 9h30 e as 12h30 e 
entre as 13h30 e as 17h30. 

Já é possível contemplar obras de arte durante este Verão

ALBUFEIRA

SESSÕES INFORMATIVAS

Autarquia ajudou a esclarecer desconfinamento 
A Câmara Municipal, em parce-
ria com a Agência de Promoção 
de Albufeira (APAL), organizou 
durante o mês de maio um con-
junto de sessões de esclareci-
mento online, intituladas ‘Albu-

feira #Reabertura Segura’.
A ação foi criada para retirar 

quaisquer dúvidas em relação à 
reabertura da atividade econó-
mica e turística no concelho.

O ‘webinar’ realizou-se via 

plataforma ‘zoom’ e foi compos-
to por quatro sessões gratuitas, 
focadas em áreas económicas 
distintas. 

Assim, para funcionários e 
empresários de lojas e comér-

cio local, realizou-se a 20 de 
maio uma sessão online. As res-
tantes decorreram nos dias 25 
(para a restauração e bares), dia 
27 (hotelaria) e dia 29 (animação 
turística).
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ALBUFEIRA MANTÉM 26 PRAIAS COM O GALARDÃO 

Concelho mantém 
liderança na 
Bandeira Azul

O
concelho de Al-
bufeira é mais 
uma vez o gran-
de destaque na 
atribuição das 
Bandeiras Azuis 

para o Verão de 2020.
São 25 praias e a marina 

que receberam o galardão que 
confirma a qualidade de segu-
rança destes espaços que são 
imagens de marca da ‘capital do 
turismo algarvio’. 

Este é o quinto ano que a 
costa de Albufeira vê todas as 
suas praias com Bandeira Azul, 
num símbolo de qualidade, atri-
buído por reunirem requisitos 
de qualidade ambiental, bem-
-estar, segurança, serviços de 
apoio e informação e sensibili-
zação ambiental. “É o reconhe-
cimento de um grande e rigoro-
so trabalho que temos realizado 
ao longo de todo o ano, e que só 

José Carlos Rolo, presidente da Câmara, refere 
que este é um fator de motivação para o Verão. 

fica à vista de todos com estes 
resultados. É a prova de que Al-
bufeira é um destino turístico 
inigualável no país e é por esta 
qualidade ambiental, pela nossa 
preocupação educacional e pela 
elevada qualidade dos nossos 
estabelecimentos de hotelaria, 
restauração, bares e outros, 
que somos a capital do turismo 
de Portugal”, afirma, com satis-
fação José Carlos Rolo, presi-
dente da Câmara Municipal. O 
autarca salienta que este dado 
só pode resultar “numa maior 
motivação, face ao desânimo 
que a pandemia trouxe”. 

“Os albufeirenses são ex-
celentes trabalhadores, empe-
nhados e respeitadores e não 
duvido que serão rapidamente 
adotadas as regras de proteção 
da saúde de todos e que este 
Verão não vai deixar de ser posi-
tivo, não obstante de ser atípico,”, 

29

Praia da Coelha

Praia da Galé

Praia São Rafael

INSCRIÇÕES REALIZADAS NA GALERIA MUNICIPAL JOÃO BAILOTE 

Candidaturas abertas para ‘Cores e Formas dos Nossos Artistas’
Estão abertas as inscrições 
para o concurso ‘Cores e For-
mas dos Nossos Artistas’, um 
certame de caráter bienal, que 
tem por objetivo promover e 
valorizar os artistas locais ou 
residentes no concelho de Al-
bufeira em diversas vertentes 
artísticas, nomeadamente pin-

tura, desenho e escultura. 
As inscrições podem ser 

realizadas na Galeria Municipal 
João Bailote, entre 15 e 19 de 
junho, no horário de expediente. 
A entrega dos trabalhos deverá 
ser efetuada mediante marca-
ção prévia, através do telefone: 
289 599  591. As três melhores 

obras a concurso serão distin-
guidas com prémios monetários 
no valor de 750€ (1º prémio), 
500€ (2º prémio) e 250€ (3º 
prémio). Poderão também ser 
atribuídas menções honrosas a 
alguns trabalhos.

Este ano, em contexto de 
pandemia e da consequente 

necessidade de implementar 
as medidas aconselhadas pela 
Direção-Geral de Saúde, o Muni-
cípio de Albufeira viu-se obriga-
do a ajustar o Regulamento do 
certame, pelo que pela primeira 
vez desde 1997 os participantes 
apenas poderão candidatar-se 
com uma obra.

acrescenta.
As praias galardoadas são: 

Alemães, Arrifes, Aveiros, Bar-
ranco das Belharucas, Castelo, 
Coelha, Evaristo, Falésia/Aço-
teias, Falésia/Alfamar, Galé Les-
te, Galé Oeste, Inatel, Manuel 

Lourenço, Maria Luísa, Olhos 
d`Água, Oura, Oura-Leste, Pene-
co, Pescadores, Rocha Baixinha, 
Rocha Baixinha Nascente, Ro-
cha Baixinha Poente, S. Rafael, 
Salgados, Santa Eulália. A estas 
junta-se a Marina de Albufeira.

FOTOS: CM ALBUFEIRA

Praia da Falésia
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DESPORTO

REORGANIZAR FINANÇAS E APOSTAR FORTE NA EQUIPA DE FUTEBOL CONDUZIRAM AO SUCESSO

A
s 23 presenças 
do Farense no 
principal escalão 
do futebol por-
tuguês fazem do 
emblema da ca-

pital o mais representativo do 
Algarve. A posição no ‘ranking’ 
vai até melhorar, uma vez que 
o clube acaba de conquistar a 
subida, 18 anos depois da última 
presença. Uma proeza que terá 

Foram precisos 18 anos de muita luta e dedicação para levar o gigante de Faro, novamente, 
ao escalão principal do futebol. João Rodrigues, André Geraldes, Manuel Balela e o treinador 
Sérgio Vieira são os principais rostos de uma subida que vai continuar a ser festejada.

Farense volta a cantar vitória!

  HÉLIO NASCIMENTO ainda mais pontos altos, já que 
os festejos, no início de maio, 
foram todos comedidos, aten-
dendo às medidas de distancia-
mento social, na sequência do 
surto pandémico que alterou 
as nossas vidas. Nada disto, po-
rém, impediu os leões de Faro 
de soltarem um enorme grito 
de vitória, consubstanciado na 
firme recuperação dos derra-
deiros anos – basta lembrar que 
há 14 épocas a equipa militava 
nos Distritais.

Não é preciso contar toda a 
história, já centenária, mas vale 
a pena recuar aos anos 90 e ao 
apogeu do Farense. Conduzida 
pelo catalão Paco Fortes, hoje e 
sempre referência incontorná-
vel, a equipa alvinegra somou 12 
anos consecutivos na I Liga, nos 
quais obteve a melhor classifi-
cação de sempre, o 5.º lugar em 
1994/95, o que lhe valeu a pre-
sença na Taça UEFA, na época 
seguinte. Foram anos de sonho, 
com o mítico São Luís a ganhar o 

estatuto de ‘inferno’ para todos 
os adversários, mercê de jogos 
inesquecíveis e triunfos sobre 
todos, incluindo os “grandes” do 
nosso futebol.

Em 2001/02, todavia, come-
ça o declínio, associado, como 
quase sempre nestes casos, a 
problemas de origem financei-
ra. São descidas atrás de des-
cidas, inclusive na secretaria. 
Em 2006/07 o Farense milita 
nos Distritais, encetando en-
tão a recuperação, algo lenta, 
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com várias subidas e descidas 
entre a II Liga e o Campeonato 
de Portugal. Com o presidente 
e investidor João Rodrigues ao 
leme, o clube começa a readqui-
rir alguma notoriedade, a partir 
de 2018, agora também com o 
apoio de André Geraldes, CEO 
da SAD, e Manuel Balela, um 

filho da casa.  “Identificar as ca-
rências das estruturas, nomea-
damente no futebol, reorganizar 
as finanças, pagar as dívidas e 

apostar também no ‘scouting’, 
no marketing, na área comercial, 
no recrutamento e na formação” 
foram algumas das batalhas, 
entretanto, ganhas. “Demorá-
mos um ano a fazer tudo isso, se 
calhar em tempo recorde”, reco-
nheceu André Geraldes no início 
deste ano, quando o Farense 

já comandava a II Liga e via a 
luz da I Liga ao fundo do túnel. 
André Geraldes que, curiosa-
mente, renunciou ao cargo, em 

“O nosso mérito é enorme, 
não só desportivo, mas também 

da estrutura e direção. 
Sempre quisemos ser os melhores 

e fez-se justiça” 
Sérgio Vieira, treinador

meados de maio, alegadamente 
porque o modelo preconizado 
para a divisão principal não era 
do seu agrado, nomeadamente 
o “investimento conservador” 
e a demasiada autonomia que 
os dirigentes pretendem dar à 
equipa técnica.

“Um momento de reconstrução”
No passado dia 5 de maio a Liga 

homologou a classificação, pro-
movendo Nacional da Madeira 
e Farense, as equipas que ocu-
pavam os primeiros lugares na 
altura do cancelamento do cam-
peonato. Com 15 vitórias, três 
empates e seis derrotas em 24 
jogos, os leões de Faro soma-
ram 48 pontos e puderam então 
abrir as garrafas de champanhe. 
“O nosso mérito é inquestio-

m a i s  j o g o s  é p o c a 
2 0 1 9 / 2 0 2 0

m a i s  g o l o s 

HUGO MARQUES • 24
LUÍS ROCHA • 24
FILIPE MELO • 22

FABRÍCIO • 22
RYAN GAULD • 21 

RYAN GAULD • 9
FABRÍCIO • 3

MATHEUS SILVA • 3
LUÍS ROCHA • 3

Rafael Vieira e Ryan Gauld agradecem o apoio dos adeptos

FOTOS: D.R.
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nável. E não é uma subida qual-
quer, é, isso sim, “um momento 
de reconstrução de um clube 
grande, representativo de uma 
região, pelo que o mérito é de 
todos e não só do treinador 
e jogadores”, comentou Sér-

gio Vieira, o técnico vitorioso. 
“A época não terminou como 
queríamos”, disse, aludindo ao 
cancelamento, mas, ao mesmo 
tempo, frisando que o clube 
reuniu “todos os critérios para 
ser promovido”.

Aposta de João Rodrigues 
e André Geraldes no início da 
temporada, Sérgio Vieira con-
duziu a equipa os lugares de 

topo, neles permanecendo em 
22 das 24 jornadas disputadas. 
“Estivemos mais tempo em 
zona de subida, em primeiro 
lugar. O nosso mérito é enorme, 
não só desportivo, mas da es-
trutura e direção. Sempre qui-

semos ser os melhores e fez-
-se justiça”, atirou, distribuindo 
parabéns por toda a estrutura 
profissional e pelos incansá-
veis adeptos. Sérgio Vieira tem 
37 anos e na época passada 
treinou o Famalicão – que viria 
a subir – até março. Recente-
mente renovou por mais três 
temporadas e vai dirigir o Fa-
rense já na I Liga.

Centro de Treinos 
em S. Brás de Alportel 

Até ao fim do ano estará pronto o novo Centro de Treinos do Fa-
rense, em São Brás de Alportel, um complexo com dois relvados 
e demais infraestruturas que permitirão aos profissionais do 
clube realizar toda a preparação da próxima época, incluindo, na-
turalmente, o trabalho diário. Trata-se de um projeto indispen-
sável, cujas obras já se iniciaram há algum tempo, uma vez que a 
equipa percorria boa parte do Algarve para efetuar os seus trei-
nos, então divididos entre Vila Real de Santo António e o Está-
dio Algarve. Os terrenos, note-se, são propriedade do Farense. 
Além do Centro de Treinos, a SAD vai agora efetuar melhora-
mentos a vários níveis, no Estádio São Luís, o palco onde de-
correrão os jogos do campeonato. Do balneário dos árbitros às 
salas de Imprensa e dos delegados da Liga e da nova entrada 
para os adeptos visitantes à manutenção do relvado muitos se-
rão os trabalhos a desenvolver, alguns dos quais já em marcha. 
Uma prova da saúde financeira dos responsáveis alvinegros, 
que, recorde-se, nunca efetuaram cortes nos salários nem re-
correram ao lay off durante o período mais crítico do Covid-19. 
O investimento vai ser grande e o plantel será, naturalmente, 
reforçado, muito embora alguns elementos do núcleo duro da 
equipa estejam garantidos, casos de Cássio, Ryan Gauld,  Hugo 
Seco e Lucca, entre outros, que têm contrato, e de Fabrício Isi-
doro e Hugo Marques, que já renovaram.

André Geraldes, que era 
o CEO da SAD, discordou 
do modelo de gestão para 

2020/21 e abandonou, 
entretanto, o clube
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Os vizinhos de Hassan já estão 
habituados a ouvir uma canção 
portuguesa, que volta e meia 
‘dispara’ na casa do antigo avan-
çado, mas agora, nos primeiros 
dias do mês passado, confirma-
ram que aquela música tem qual-
quer coisa de especial. “Sempre 
que ouço o hino do Farense fico 
todo arrepiado. Quando jogava, 
o hino dava-me uma força suple-
mentar. São palavras fortes, que 
tocam cá dentro e dão ânimo. 
Ouvir o hino leva-me mais perto 
dos grandes momentos que vivi 
nesse clube especial”, confessa 
o próprio Hassan Nader, ainda 
em festa, face à subida do em-
blema que lhe propiciou os me-
lhores momentos da carreira

“Quero dar os parabéns a to-
dos, do presidente ao roupeiro 
e aos adeptos, que finalmente 
comemoraram a subida à I Liga, 
após 18 anos vividos em pata-
mares que não são os do Fa-
rense. Da minha parte, mesmo 
à distância, senti uma alegria 
enorme, impossível de descre-
ver. Todos sabem o sofrimento 
por que passaram os verdadei-
ros farenses, mas agora, com 
esforço e muito trabalho, conse-
guimos! Tenho o clube gravado 
no meu coração”, diz o marro-
quino, com emoção na voz, que 
nem a chamada telefónica para 
Casablanca consegue disfarçar.

O rei do Algarve
Hassan, de resto, faz parte da 
história dos leões de Faro. “Pas-
sei momentos inesquecíveis 
e honro-me de ter contribuído 
para épocas de brilho e suces-
so”. De facto, assim foi. “Quando 
cheguei [1992/93] fiz logo nove 
golos. E na temporada seguinte 
marquei 16, mas podia ter ob-
tido muitos mais, já que perdi 
alguns jogos, para representar 

a seleção de Marrocos, pois 
naquela altura não havia datas 
FIFA. E foram 16 golos em despi-
que com os melhores avançados 
dos três grandes”, faz questão 
de sublinhar, antes de recor-
dar aquela que, para si, talvez 
tenha sido a melhor época de 
todas.  “Em 1994/95 marquei 21 
golos e fui o rei dos marcadores. 
Foi a primeira – e única – vez que 
um jogador do Farense ganhou 
o título de melhor marcador”, 
atira, numa mescla de prazer e 
saudade. Esta época ficou mes-
mo gravada a letras de ouro no 
historial do clube, uma vez que 
obteve o 5.º lugar do campeo-
nato e qualificou-se para a Taça 
UEFA.

“Os farenses falam sempre 
de mim e chamam-me ‘rei do 
Algarve’ e ‘grande Hassan’. Falo 
com alguns, pelas redes sociais, 
e troco também mensagens 
com companheiros desses tem-
pos. Tudo isso mexe comigo”, 
repete o avançado, que, graças 
a tantos golos, acabou por se 
transferir para o Benfica, onde 
permaneceu duas temporadas, 

volvidas as quais voltou a Faro, 
até 2004, completando assim a 
forte ligação com os algarvios. 
“Agora? É preciso que o clube 
trabalhe ainda mais para se es-
tabilizar. Com uma planificação 

adequada e bons profissionais, 
com esta direção superiormen-
te conduzida por João Rodri-
gues, acredito que o Farense 
voltará a um grande nível. Revi-

ver os jogos no inferno do São 
Luís vai ser fantástico! Acho que 
sim, que está tudo no bom cami-
nho”, sustenta Hassan, hoje com 
54 anos. “Desejo toda a sorte 
do mundo”, conclui o marroqui-

no, deixando ainda a promessa 
de que, quando as restrições 
forem levantadas, apanha um 
avião em Casablanca rumo a 
Faro.    

“Acredito que o Farense 
voltará a um grande nível. 

Reviver os jogos no inferno 
do São Luís vai ser fantástico!” 

 “Sempre que ouço o hino fico todo arrepiado” 
HASSAN NADER, CARISMÁTICO AVANÇADO NO PERÍODO DE OURO DO CLUBE

“Em 1994/95 marquei 21 golos 
e fui o rei dos marcadores. Foi 
a primeira e única vez que um 
jogador do Farense ganhou o 
título de melhor marcador”

Hassan, antigo jogador

Em direto de Casablanca, o marroquino conta como viveu a subida de divisão
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ESTUDO PUBLICADO NA REVISTA ‘ASTRONOMY & ASTROPHYSICS’  

Confirmada a ‘ExoTerra’ 
mais próxima do nosso 

Sistema Solar

N
um estudo aceite 
para publicação 
na revista ‘As-
tronomy & As-
trophysics’, uma 
equipa interna-

cional, que conta com a partici-
pação de vários investigadores 
do Instituto de Astrofísica e 
Ciências do Espaço (IA), confir-
mou a existência do exoplaneta 
Proxima b, graças a dados do 
espectrógrafo ESPRESSO4.

Para o investigador do IA 
João Faria, um dos principais 
responsáveis pela análise dos 
dados recolhidos: “O ESPRES-
SO conseguiu confirmar, de for-
ma independente, a presença 
do planeta a orbitar Proxima 
Centauri, a estrela mais próxi-
ma de nós. A atividade magné-
tica da estrela trouxe algumas 
dificuldades, mas com a alta 
precisão e resolução do ES-
PRESSO, foi possível detetar 
o planeta com apenas um terço 
das observações usadas ante-
riormente. A análise dos dados 
ajudou-nos a desenvolver novas 

técnicas para detetar planetas 
de pequena massa. Estas técni-
cas estão agora a ser aplicadas 
a outras estrelas, mais pareci-
das com o Sol, à procura de pla-
netas como a Terra.”

Este exoplaneta foi dete-
tado pela primeira vez há cerca 
de quatro anos, graças à medi-
ção de variação de velocidade 
radial da estrela a rondar um 
metro por segundo, um valor 
demasiado próximo do limite 
da precisão do HARPS, o es-
pectrógrafo usado na época, 
para serem conclusivos. Este 
candidato a exoplaneta parecia 
ter massa semelhante à da Ter-
ra e estaria dentro da chamada 
zona de habitabilidade da sua 
estrela-mãe, ou seja, uma pos-
sível ‘ExoTerra’.

A confirmação só foi possí-
vel agora, graças ao poder co-
letor do Very Large Telescope 
(VLT) do Observatório Europeu 
do Sul (ESO), combinado com 
a extraordinária resolução e 
precisão do ESPRESSO, o mais 
preciso espectrógrafo cons-
truído até hoje. Os dados obti-

dos têm uma precisão de cerca 
de 30 centímetros por segundo, 
e demonstram que o ESPRES-
SO tem capacidade para dete-
tar planetas com a massa da 
Terra e até inferior.

Para o investigador do IA 
e professor no Dep. de Física 
e Astronomia da Faculdade de 
Ciências da Universidade do 
Porto (DFA-FCUP) Nuno Car-
doso Santos: “Estes resultados 
demonstram a qualidade do 
trabalho da equipa do IA e o po-
tencial do ESPRESSO para de-
tectar outras Terras no Univer-
so. Nos próximos meses vamos 
certamente ver mais resultados 
extraordinários.”

A precisão do ESPRESSO 
só foi conseguida graças ao 
esforço do consórcio interna-
cional responsável pelo desen-
volvimento e construção deste 
espectrógrafo, constituído por 
instituições académicas e cien-
tíficas de Portugal, Itália, Suíça 
e Espanha, bem como membros 
do ESO. Os parceiros portugue-
ses são o IA (Universidade do 
Porto e Universidade de Lisboa) 

e a Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL). 
A participação nacional no ES-
PRESSO foi financiada pela 
Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia (FCT).

Além de Proxima b, a equipa 
ainda encontrou indícios de um 
segundo sinal nos dados, cuja 
origem ainda não foi identifica-
da. Se se verificar ser outro exo-
planeta, terá uma massa inferior 
a um terço da massa da Terra. 
Para o cientista do instrumento 
ESPRESSO no ESO (Chile) e in-
vestigador do IA Pedro Figuei-
ra: “Este é o primeiro resultado 
científico que faz uso da preci-
são em velocidades radiais do 
espectrografo ESPRESSO, e 
com ele já estamos a um nível 
de precisão superior a qualquer 
outro estudo publicado. Isto 
mostra o futuro brilhante do 
ESPRESSO.” 

Instituto de Astrofísica 
e Ciências do Espaço 
Ciência na Imprensa 
Regional – Ciência Viva

Uma equipa internacional usou o espectrógrafo ESPRESSO 
para confirmar a existência do exoplaneta Proxima b, 

a ‘ExoTerra’ mais próxima do nosso Sistema Solar.
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