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Adega Única aposta na proximidade

Ficar cá dentro

É já um ‘cliché’, mas uma das melhores formas de ajudar Por-
tugal e os portugueses é mesmo ‘ir para fora cá dentro’. 
Não só pela questão económica, como também pela sa-
nitária devido à covid-19. Acredito, tal como grande parte 

dos portugueses, que o nosso país é, para já, mais seguro do que a 
maior parte dos destinos de férias que conhecemos. E é, indiscuti-
velmente, muito mais seguro do que o Reino Unido, a França ou os 
Estados Unidos da América. Desde logo pela postura responsável, 
o bom-senso e as medidas que fomos sempre tomando na batalha 
contra o novo coronavírus.

Acredito que estamos seguros neste país e nesta região, fruto do 
trabalho das autoridades de saúde, do Governo e das autarquias. 
Houve falhas, claro, mas julgo que grande parte foram corrigidas 
ou adaptadas. Agora é ingénuo – e ignorante  – pensar que alguma 
vez não iríamos ter casos ou iríamos reduzi-los abaixo das 200/300 
infeções diárias. Com uma maior circulação de pessoas, mais turis-
mo e uma vida ‘mais normal’ seria natural que se registasse uma 
subida nos números da covid-19. O importante será agora as auto-
ridades estarem atentas, tomarem medidas rapidamente quando 
necessário, ou quando surjam novos surtos, não deixar subir acima 
das 300/400 infeções diárias. 

Pelo Algarve, empresários e funcionários tentam recuperar o tem-
po perdido e fazer o melhor possível agora que vamos tendo mais 
alguns turistas. Esta é uma luta de todos: tentar trabalhar e fazer o 
melhor possível para recuperar dos últimos meses e minimizar ain-
da os impactos que ainda possam advir de uma segunda vaga no 
próximo Inverno. Depois é ter capacidade de prepararmo-nos para 
as dificuldades, mas tendo esperança de que haverá de chegar a 
bonança. Sacrifício, persistência e solidariedade continuarão a ser 
palavras-chave nestes próximos largos meses.

Um bom exemplo de resiliência e adaptação, depois de passar por 
sérias dificuldades, é o da Única, Adega Cooperativa do Algarve. 
Para não ficar para trás, preparou-se para o cenário atual, redefi-
niu a sua estratégia e procura, através da proximidade, chegar aos 
clientes e consumidores. 

Academia Dança Albufeira

Ivo Santos: “Gostava de sair com o Fernando Pessoa 
e observar o que ele fazia”

ESTE MÊS

FOTO DE CAPA: KÁTIA VIOLA
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PELOS ALGARVES 

SENSIBILIZAÇÃO ATÉ SETEMBRO

PUBLICAÇÃO SOBRE NATUREZA

Turismo do Algarve lançou guia para crianças

A Câmara Municipal de Albufei-
ra, através do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, realiza várias 
ações de informação e sensibili-
zação nas 25 praias do concelho 
sobre as regras de prevenção 
para a covid-19 e sobre o perigo 
das arribas até setembro.

A campanha intitula-se ‘Albu-
feira Praias Seguras – Safe Beach 
For You, for all of us’ e centra-se 
na disponibilização de informa-

CM ALBUFEIRA
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Albufeira promove campanha 
para Verão mais seguro

A Câmara Municipal de Por-
timão cedeu instalações à 
Alzheimer Portugal para que 
a associação possa instalar 
nesta cidade uma sede do nú-
cleo do Algarve. O início das 
atividades está previsto para 
setembro, mês mundial desta 
doença, sendo que este es-
paço terá carácter regional e 
contará com um gabinete de 
apoio na demência. O atendi-
mento será presencial na sede 
situada na Urbanização do Pi-
mentão, cave do lote 2, na zona 
dos Três Bicos. Funcionará em 
dias úteis, das 9h00 às 12h30.

A Câmara Municipal de Loulé 
ganhou o Prémio Nacional de 
Artesanato 2019 na categoria 
‘Prémio Promoção para En-
tidades Públicas’, com o pro-
jeto Loulé Criativo, atribuído 
pelo Instituto do Emprego e 
Formação Profissional. Este 
é um projeto que aposta na 
valorização da identidade do 
território, através da criativi-
dade e inovação, promovendo 
a revitalização do património 
cultural, das artes tradicionais, 
artesanato e design.

DELEGAÇÃO NA REGIÃO

Alzheimer 
Portugal 
em Portimão

PRÉMIO NACIONAL

Loulé Criativo 
distinguido

ção aos banhistas, todos os dias, 
das 10h00 às 13h00 e das 15h00 
às 18h00, no Posto de Informação 
da Praia dos Pescadores. Segun-
do a autarquia é levada às restan-
tes praias, numa tenda itinerante, 
em dias agendados, das 9h30 às 
11h30, com recurso a uma tenda 
itinerante.

José Carlos Rolo, presidente 
da autarquia destaca a atitude 
preventiva, chamando a atenção 

para que sejam evitados com-
portamentos que coloquem em 
causa a saúde e a segurança de 
todos. A Câmara, em conjunto 
com os concessionários e as 
restantes entidades com res-
ponsabilidades na orla costeira, 
prepararam tudo para que “nesta 
época balnear atípica”, residentes 
e turistas possam gozar da be-
leza das praias em condições de 
total segurança, acrescenta.

O Turismo do Algarve lançou um 
‘Guia de Turismo de Natureza 
Júnior’ que pretende cativar os 
mais novos para a descoberta do 
património natural deste destino 
turístico. Tem nove capítulos que 
orientam a leitura das crianças 
que estão, sobretudo, no segun-
do ciclo de escolaridade para o 
que têm mesmo de saber sobre 
a natureza algarvia quando fize-
rem saídas de campo em família. 
O Algarve, Áreas Protegidas, Pai-
sagens, Água, Rochas, Plantas, 
Animais, Trilhos e Missões são as 
grandes áreas temáticas desta 

publicação inédita, a primeira do 
género no país lançada por uma 
região de turismo.

O guia de quase 200 páginas 
foi escrito por Patrícia Oliveira e 
está recheado de ilustrações na-
turalistas, da autoria de Ana Paula 
Gaspar, que ajudam a identificar 
as paisagens e as espécies de ani-
mais e plantas mais abundantes. 
As crianças que apresentarem o 
guia nos Centros Ciência Viva de 
Faro e de Lagos terão entradas 
gratuitas nestes equipamentos 
ou então podem ganhar um jogo 
lúdico no centro de Tavira.



4 AGOSTO | SETEMBRO 2020

EM CARVOEIRO

Bon Bon 
promove 
produtos 
do Algarve 

GASTRONOMIA

O 
restaurante Bon Bon, do em-
presário Nuno Diogo, voltou 
a promover, a 23 de julho, 
mais um jantar para divulga-
ção dos produtos e da gas-
tronomia algarvia. Desta 

vez, ao chef Louis Anjos juntou-se o chef 
Roland Klein, do Avenida de Lagos, para 
dar um toque internacional na confeção 
de alguns pratos. 

Esta foi uma experiência gastronó-
mica muito diversificada, do agrado de 
todos, e contou ainda com a promoção de 
alguns vinhos nacionais, dois deles algar-
vios: Quinta do Barradas e Morgado do 
Quintão. 

As iguarias revelaram os verdadei-
ros sabores da região, com pratos como 
Barriga de Atum, Salada Montanheira 
e Dashi, Gamba Violeta, alho e coen-
tros, Garoupa, tomatada e lima kaffir 
lombo de borrego e cenoura algarvia, 
acompanhados da sobremesa de Laranja, 
Batata Doce e Amêndoa. 

O toque internacional neste jantar foi o 
coelho de escabeche, gema de ovo e caviar, 
da autoria de Roland Klein.

No final, todos os participantes neste 
jantar receberam como oferta um avental 
com o logótipo do Bon Bon e da Vista Ale-
gre, três variedades de sal marinhão e uma 
garrafa de azeite Monte Rosa. 

Esta iniciativa contou com o apoio dos 
parceiros Saboreal, Kubidoce, Morgado do 
Quintão, Mister Wine, Sovipral, Decante 
Vinhos, Quinta do Barradas, Vista Alegre e 
Sal Marim. 

Jantar temático juntou chefs 
Louis Anjos e Roland Klein.  

Roland Klein foi o chef convidado para uma noite de sabores intensos, em ambiente sereno e agradável

FO
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BASTIDORES

À procura de likes

Joaquina Matos 
está de volta

Quem, nos últimos tempos, parece ter desenvol-
vido uma paixão assolapada pelo Facebook é o 
ex-presidente da Câmara de Lagoa, Francisco 
Martins. 

O homem farta-se de aí deixar considerações fi-
losóficas, lembrar momentos da sua vida e perso-
nagens que o marcaram. E de, ao que me pareceu, 
mandar uns enigmáticos recados não sei a quem. 

Será que está cansado da trabalheira que dá ser 
adjunto da secretária de Estado Jamila Madeira? 
Ou é, simplesmente, porque já não consegue viver 
sem likes?

“Olha, a Joaquina 
Matos voltou para a Câmara”. Esta pode ter sido a reação de quem, há dias, ‘passou’ os olhos pela página de facebook do Mu-nicípio de Lagos.

Isto porque se deparou com vários textos, fotos e até um vídeo em que aparecia em posição de destaque aquela ex--autarca e atual deputada da Nação.
Mas, a mulher que geriu os destinos da autarquia até há poucos meses, afinal, ainda não se terá cansado da vida de deputada e estará longe dos seus planos voltar à base.

A sua presença naquela página de facebook deveu-se sim-plesmente à nostalgia de alguém, que, como este ano não se realizou a Feira Concurso Arte Doce, resolveu recordar a edição do ano passado, quando Joaquina Matos ainda era presidente da Câmara.

Andaram em 
escolas diferentes
O líder do PS/Algarve, Luís Graça, ficou contente com o anúncio de Antó-
nio Costa de que, da verba que conseguiu sacar à Europa, vai mandar 300 
milhões para o Algarve. 

Fez ouvir tão alto o seu agradecimento ao camarada Primeiro Ministro 
que foi logo convidado para discursar, enquanto deputado, no plenário, 
em plena sessão do Estado da Nação.

Uma reação contrária teve o seu colega 
e adversário Cristóvão Norte. 
As posições que sobre a matéria 
expressou podem sintetizar-se, 
em linguagem popular, 
da seguinte forma:

Por aqui se conclui que, seguramente, os dois ilustres parlamentares 
algarvios aprenderam matemática em escolas e com professores dife-
rentes.

 “O quê, só 300 
milhões? Bah, 
isso não dá sequer 
para tapar a cova 
de um dente”.
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Estórias, rumores e boatos do nosso Algarve

Um abraço acelerado
Ir à assembleia 

municipal fazer sauna

Um grande sucesso
Foi um grande sucesso a recente deslocação de Marcelo 
Rebelo de Sousa ao Algarve. 

Quer dizer, da visita não resultou grande coisa de relevan-
te, mas sempre deu para os autarcas algarvios tirarem 
uma série de fotografias com o Presidente, que vão guar-
dar para usar na próxima campanha autárquica.

Para Marcelo, a vinda à região também não foi uma com-
pleta perda de tempo, pois, apesar da agenda intensa a 
que se sujeitou, ainda arranjou tempo para dar uns mergu-
lhos na praia de Quarteira.

E parece que gostou tanto da experiência que já marcou 
mais meia-dúzia de encontros de alto nível na região. A úni-
ca condição para não desmarcar as sessões é que a água da 
praia se mantenha quente.

Foi com grande alegria e emoção que o Algarve tomou conhecimento que o Autódromo vai acolher uma prova de Fórmula 1.

Pelo menos por uns dias, os hotéis vão estar cheios, o que é uma novidade nos tempos que correm. O impacto económico vai ser grande e a projeção mediática mundial ainda mais.

Talvez por isso, na sessão de apresentação, ninguém pa-recia mais entusiasmado do que a presidente da Câmara de Portimão. 

Isilda Gomes, que normalmente é extremamente cuidado-sa e cumpridora de todas as regras de combate ao vírus, acabou por não conseguir conter-se, acelerou em direção a Paulo Pinheiro e deu-lhe um forte e sentido abraço.
Só depois é que se lembrou que, mesmo com máscara, devia ter mantido o necessário distancia-mento social.  Ups…

Os deputados municipais de Portimão têm sido heróis. 

As mais recentes sessões da Assembleia realizaram-se no Audi-

tório do Museu de Portimão, com o ar condicionado desligado, por 

indicações da Direção-Geral da Saúde, por causa da covid-19.

Como se calcula, ao fim de algum tempo, o calor torna-se infernal, 

mas estes eleitos locais, mesmo de máscaras colocadas, aguen-

tam estoicamente, continuam a discutir os problemas do concelho 

pela noite dentro e, muitas vezes, os trabalhos até são retomados 

no dia seguinte.

A grande vantagem é que, desta forma, fa-

zem sauna enquanto trabalham. No fim do 

ano, com os quilos que derretem sob a for-

ma de suor, os políticos portimonenses vão 

estar mais elegantes que nunca.
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NÚMERO DE INFETADOS NA REGIÃO TEM VINDO A ESTABILIZAR

Turismo retoma 
de forma gradual 
dos efeitos da pandemia

COVID-19

A 
maioria dos ne-
gócios no Algar-
ve está a menos 
de ‘meio gás’ 
nesta altura, que 
costuma ser a 

época alta do turismo na região. 
Muitos dos empresários, liga-
dos a este setor ou que dele de-
pendem sofrem as consequên-
cias de uma baixa ocupação, o 
que ‘atira’ também muitas pes-
soas para o desemprego.

É uma realidade para o 

destino turístico e apesar dos 
números de pessoas infetadas 
com a covid-19 estarem longe 
de ser alarmantes, este será 
um ano de fortes quebras para 
quem vive no Algarve.

No último mês eram cerca 
de 850 os casos registados na 

 ANA SOFIA VARELA

O desemprego continuou em níveis históricos em junho, numa consequência direta da menor 
procura do Algarve como destino de férias em relação a outros anos.

Meses de abril e maio foram de quebra total na hotelaria

região, em acumulado desde 
março de 2020, dos quais 550 
estão recuperados, conforme 
apontavam os dados divulga-
dos pela Comissão Distrital de 
Proteção Civil de Faro, a 24 de 
julho. Nesse mesmo mês, Por-
tugal continuava fora da lista 
de destinos seguros que alguns 
países criaram, o que implica 
que os turistas façam uma qua-
rentena de 15 dias, após o re-
gresso ao seu país.

À Algarve Vivo, João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve, não deixa 
margem para dúvidas. A retoma 
será lenta até que se atinjam 
níveis anteriores à pandemia e 
será sempre condicionada pela 
evolução deste novo vírus.

“Em janeiro e fevereiro des-
te ano estávamos a crescer 14,6 
por cento em dormidas, num iní-
cio de ano fantástico, a atenuar 
a sazonalidade e a conseguir 
diversificar mercados”, começa 
por recordar o responsável. Um 
progresso que foi interrompi-
do em março, onde a atividade 
caiu logo quase 50 por cento, 
seguido de abril e maio com os 
números a zero, devido ao confi-
namento e o regresso de muitos 
turistas que estavam na região 
ao país de origem.

FOTOS: D.R.
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Junho é o mês da retoma, 
mas os dados que a Associação 
dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA) 
apresenta em relação à média 
de ocupação de quarto estão 
longe de ser satisfatórios. Em 
junho de 2019 esta taxa situava-
-se nos 79,2 por cento, numa 
descida que este ano assenta 
nos 10,7 por cento, o que revela 
uma quebra histórica.

“O primeiro voo foi a 28 de 
maio, vindo de Zurique (Suíça), 
e foi quando começámos a re-
construir as nossas ligações 
ainda só no espaço europeu. 
Isso traduziu-se em ter, em ju-
lho, cerca de 35 por cento das 
rotas, que tínhamos no período 
homólogo de 2019, número que 
em agosto sobe para 50 por 
cento. Do ponto de vista dos 
mercados externos nós temos 
um trabalho de reconstrução, 
pelo menos de um ano, até che-
garmos ao ponto em que está-
vamos em 2019”, resume o res-
ponsável pelo Turismo. E estes 
dados são apenas os relaciona-
dos com as rotas aéreas.

Uma das esperanças é de-
positada no mês de agosto e 
nos mercados de proximidade 
que aumentam em relação aos 
mais distantes em épocas de 
crise. O problema é que “esta-

mos numa realidade atípica, 
porque, seja em Portugal ou em 
Espanha, houve muitas pessoas 
a perder o emprego, a perder 
empresas, remuneração e há 
pessoas que, do ponto de vista 
da saúde, têm receio em viajar”, 
descreve João Fernandes. Por 
todas estas razões, “a retoma 
será sempre gradual, mesmo 
nos mercados de proximidade”, 
esclarece.

“Sabemos que nos merca-
dos de proximidade a maioria 
das pessoas marca as férias 
para entre 15 de julho e 15 de 
agosto. Portanto a expetati-
va é que esse seja o período 
de maior procura, sobretudo a 
primeira quinzena. A verdade 
é que não sabemos, ainda nin-
guém no mundo sabe, qual será 
o comportamento dos viajantes 
no futuro, se vão ganhar con-
fiança, se, entretanto, há uma 
terapêutica ou uma vacina, se 
as relações entre os países no 
que concerne às limitações de 
fronteiras vão evoluir positiva-
mente ou se vão regredir. Tudo 
isto é uma incógnita”, admite o 
responsável da RTA.

Ainda assim, também no 
Algarve a procura dos turistas 
tem sido mais evidente nos 
territórios de baixa densidade 
e por tipologias de alojamento 

Desemprego com 
aumento de 231,8 por cento

O número de desempregados inscritos nos centros de empre-
go do Algarve, em junho, sofreu um aumento de 231,8 por cento 
quando comparado com junho de 2019, segundo os dados do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Ainda as-
sim, apesar deste crescimento significativo, houve uma desci-
da do desemprego em relação ao mês anterior, a maio de 2020, 
de 5,5 por cento.

que permitem um maior iso-
lamento. No entanto, “não nos 
iludamos pois não estamos em 
condições de dizer que já passá-
mos o pior. Temos é que ir traba-
lhando sempre na reconstrução 
daquilo que tivemos”, conclui 
João Fernandes.

Há planos de 
prevenção preparados
Apesar dos dados da covid-19 
não serem muito altos na re-
gião, as entidades e autarquias 
continuam a ter uma estratégia 
de prevenção para qualquer 
eventualidade. É por esta razão 
que continuam validadas as Zo-
nas de Apoio à População (ZAP) 
em todos os concelhos, num 
total de 51 estruturas com capa-
cidade para 2759 camas de iso-
lamento profilático, quarentena 
e reserva social de apoio a lares 
de idosos. 

Há ainda 29 estruturas com 
capacidade para 1639 camas 
nas unidades hoteleiras e mili-

tares em reserva. Estão ainda 
preparados espaços para uma 
eventual necessidade de insta-
lar hospitais de campanha no 
Pavilhão Desportivo Municipal 
da Penha, em Faro, e no Porti-
mão Arena.

Ainda neste âmbito, tinha 
sido celebrado um protocolo en-
tre o Ministério do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social 
e o Algarve Biomedical Center 
(ABC) para realizar testes em 
lares de idosos e instituições 
semelhantes, bem como cre-
ches, pré-escolar e centros de 
atividades ocupacionais. 

Foram efetuados, desde 
março, 9999 testes em 182 es-
tabelecimentos de apoio aos 
idosos, a utentes e funcionários, 
em todos os concelhos, dos 
quais 1246 foram repetições de 
testes de despiste à covid-19. Já 
nas creches e espaços que rece-
bem crianças foram realizados 
2769 testes a funcionários de 
136 estabelecimentos.

“Não nos iludamos pois não 
estamos em condições de dizer 

que já passámos o pior. 
Temos é que ir trabalhando 

sempre na reconstrução 
daquilo que tivemos”.

João Fernandes diz que ninguém sabe qual será o comportamento dos viajantes
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282 094 787 
+351 916 846 990

CENTRO DE JARDINAGEM
Garden Center

  
paulo@pgs-gardens.com
www.pgs-gardens.com

Construção e Manutenção de Jardins
Garden Maintenance & Landscaping

Parchal - Lagoa

PUB

IMAGENS COLOCADAS NOS PRINCIPAIS MERCADOS

‘O Algarve fica-te bem’ 
dá mote à promoção
da região como destino 
para estas férias, 
na qual o concelho 
de Lagoa assume 
papel de destaque.

Ferragudo é cenário de 
campanha turística da RTA

A 
Região de Turis-
mo do Algarve 
(RTA) lançou uma 
campanha pro-
mocional para 
motivar os turis-

tas nacionais e estrangeiros a 
escolher a região como destino 
de férias. Nesta nova ação, o 
concelho de Lagoa assume um 
papel relevante com duas ima-
gens, uma de uma rua de Ferra-
gudo e outra da Praia Grande, 
que pretende abrir ‘o apetite’ aos 
potenciais visitantes.

‘O Algarve fica-te bem’ é a 
ideia base da iniciativa que pre-
tende marcar estas férias de 
Verão, que reforça a confiança 
neste destino e a notoriedade de 
um dos locais preferidos de mui-

A vila de Ferragudo e o concelho de Lagoa em destaque na promoção da região

tos turistas, justifica a RTA.
Focada no ‘social media ad-

vertising’, a campanha apresenta 
um filme motivacional prota-
gonizado por um dos casais de 
‘influencers’ de viagens de maior 

sucesso internacional da atua-
lidade, Raquel e Miguel, que se 
conheceram no Algarve. É a esta 
região que retornam para mos-
trar e partilharem com os seus 
seguidores as experiências úni-

cas que viveram.
Além de Portugal, a ação de-

corre nos principais mercados 
emissores de turistas, como o 
Reino Unido, Alemanha, Irlanda, 
Holanda, França e Espanha.

LAGOA

 ANA SOFIA VARELA

D.R.
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INICIATIVA CONTA PRINCIPALMENTE COM ATUAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS

Diversos espetáculos ao ar livre, com entradas limitadas, animam Verão no concelho. 
O uso de máscara é obrigatório.

‘A Cultura sai à Rua’ em Lagoa 

A
té ao início de se-
tembro, a Câma-
ra Municipal de 
Lagoa vai promo-
ver um conjunto 
de espetáculos 

de rua, sempre a partir das 

21h00, para animar as noites 
no concelho para os residentes, 
mas também para os turistas 
que visitam a região. ‘A Cultura 
sai à Rua’ é o nome da iniciativa 
que conta com apontamentos 
de jazz, música popular, fado 

e dança, enquadrando o patri-
mónio cultural e natural, e que 
promete agraváveis momentos 
de lazer.

Seguindo todas as normas 
de segurança recomendadas 
pela Direção-Geral da Saúde, 

devido à covid-19, a autarquia 
definiu como palcos dos espe-
táculos os adros das igrejas de 
Lagoa, Porches e Ferragudo, o 
Sítio das Fontes e o anfiteatro 
de Carvoeiro, entre outros, to-
dos ao ar livre, mas com entrada 
limitada a um determinado nú-
mero de pessoas. Ainda assim, 
será obrigatório o uso de más-
cara.

Os concertos tiveram início 
em julho, mas é em agosto que 
se realizam grande parte dos 
espetáculos. No dia 4, o Grupo 
de Cantares Fonte Nova con-
ta com Dino da Conceição em 
palco no anfiteatro do Calvário. 
No dia seguinte, o cenário é ou-
tro, no adro da Igreja de Ferra-
gudo, e o fado será o rei, com a 
atuação de Noélia Silva. A 6 de 
agosto os ‘Al Mouraria’ cantam 
‘Amália Sempre’ no Anfiteatro 

Os artistas voltam a ‘respirar’ com um conjunto de espetáculos em Lagoa, que visam também proporcionar noites de cultura ao ar livre

Os cenários dos concertos foram escolhidos a dedo e combinam momentos de cultura em espaços de beleza patrimonial 

FOTOS: CM LAGOA
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4 AGOSTO 
Anfiteatro do Calvário 
Grupo Cantares ‘Fonte 
Nova’ convida Dino 
da Conceição

5 AGOSTO 
Adro da Igreja de Ferragudo  
Momentos de Fado: 
Noélia Silva e guitarristas

6 AGOSTO 
Anfiteatro de Carvoeiro 
Al Mouraria canta 
‘Amália Sempre’ 
 
7 AGOSTO 
Recinto da sede 
de Escutas do Parchal  
Al Mouraria canta 
‘Amália Sempre’

12 AGOSTO 
Adro Igreja Matriz de Lagoa  
Tuniko Golulart & Tuka 
Moura
 
13 AGOSTO 
Adro Igreja Matriz Porches  
Projeto Musical Vinte 
& Dois: Ondina Santos 
& Vítor Talhadas

15 AGOSTO
Anfiteatro Carvoeiro 
Orquestra de Jazz do 
Algarve – Sinatras Music, 
Kiko Pereira Sings

18 AGOSTO 
Recinto do Caracol Porches  
Espetáculo de Comédia 
‘Marafada Quarentena’
com Carlos Pacheco 
 

20 AGOSTO 
Recinto da FATACIL 
Espetáculo Musical ‘Anos 
80 com Wanda Stuart’ 
 
25 AGOSTO 
Recinto das Tasquinhas 
Estômbar 
Espetáculo de Comédia 
‘Marafada Quarentena’ 
com Carlos Pacheco 
 
27 AGOSTO
 Anfiteatro Calvário 
5 EX Band 

28 AGOSTO 
Anfiteatro Carvoeiro 
Ricardo Sousa & Banda 

1 SETEMBRO
Recinto da FATACIL 
Espetáculo de Comédia 
‘Marafada Quarentena’ 
com Carlos Pacheco 

3 SETEMBRO
Adro Igreja Porches
Momentos de Fado: 
Catarina Cândido + 
Paulo Cabrita (magia)

4 SETEMBRO 
Recinto das
Tasquinhas Estômbar  
Joana Rodeira e bailarinas

5 SETEMBRO 
Recinto da FATACIL 
Orquestra de Jazz 
do Algarve convida 
Maria Anadon 

O s  e s p e t á c u l O s 
21h00 

de Carvoeiro. O grupo repete 
a dose no dia 7, desta feita no 
recinto da sede dos escutas do 
Parchal. 

A 13 de agosto, Ondina 
Santos e Vítor Talhadas apre-
sentam o seu mais recente 
trabalho, Vinte & Dois, no adro 
da Igreja de Porches. Tuniko 
Goulart & Tuka Moura atuam, a 
14, no adro da Igreja de Lagoa e 
a Orquestra de Jazz do Algarve 
vai ‘cantar’, com Kiko Pereira, 
músicas de Frank Sinatra no dia 
15 no Anfiteatro de Carvoeiro. 

Já a comédia ‘Marafada 
Quarentena’ apresentada pelo 
Grupo Boa Esperança terá lu-
gar, a 18 de agosto, no recinto 

do Caracol, em Porches. No dia 
20, o recinto da FATACIL recebe 
‘Anos 80’ com Wanda Stuart. 

Estes são alguns dos des-
taques do programa (ver qua-
dro), que se prolonga até 5 de 
setembro, numa forma encon-
trada pela Câmara Municipal de 
Lagoa para difundir e valorizar a 
identidade local, tendo por isso 
idealizado uma programação 
para toda a família, recorrendo 
principalmente a artistas que 
de alguma forma têm uma liga-
ção ao concelho.

Todos os espetáculos de-
correm entre as 21h00 e as 
23h00. Os bilhetes podem ser 
adquiridos online em ticketli-

ne, custando entre dois a cinco 
euros, consoante a lotação dos 
recintos.

O valor da bilheteira rever-
terá a favor de uma Instituição 
Particular de Solidariedade So-
cial (IPSS), que será selecionada 

através de sorteio a realizar a 5 
de setembro, durante o último 
espetáculo da programação. 
Mais informações através do 
site da Câmara Municipal (www.
cm-lagoa.pt) ou por telefone 
(282 380 400 ou 282 380 434).

Tuniko Goulart é um dos artistas que estará em palco, a 12 de agosto 

A dança é também uma das artes incluidas nesta iniciativa
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PRIMEIRO SINGLE LANÇADO NO YOUTUBE

Chama-se ‘Vinte & Dois’ e têm já o primeiro 
concerto ao ar livre marcado para 13 de agosto 
em Porches.

Ondina Santos e Vítor Talhadas 
juntam-se para novo dueto

 ANA SOFIA VARELA

O
ndina Santos 
precisava de um 
novo desafio, de 
cantar algo que 
mostrasse a sua 
identidade e essa 

foi uma das razões que a levou a 
desafiar Vítor Talhadas, compo-
sitor residente há vários anos 
em Portimão, para avançar com 
um novo projeto de originais.

Começaram em novembro a 
idealizar o dueto ‘Vinte & Dois’ 
e desde aí não têm parado de 
traçar este novo percurso. O pri-
meiro single ‘Beijo’, que integra o 
álbum ‘Momentum’ foi lançado 
a 22 de julho, no ‘youtube’, numa 
aposta que passa assim pelas 
plataformas digitais. E até já 
há atuação marcada para dia 
13 de agosto, às 21h00, no adro 
da Igreja Matriz de Porches, no 
âmbito da ‘Cultura sai à rua’, uma 
programação de Verão da res-
ponsabilidade da Câmara Muni-
cipal de Lagoa.

“Achei que estava na hora de 
fazer algo com as minhas letras, 
um bocadinho diferente do fado, 
mais próprio”, conta Ondina San-
tos à Algarve Vivo. Não teria que 
ser um género específico, mas 
algo inédito.

“Lembrei-me então de um 
compositor incrível com quem 
já tinha trabalhado na revista do 
Boa Esperança, em Portimão, 
e desafiei-o para este trabalho 
conjunto. Isto foi no início de 

novembro, quando ainda nem 
sequer se sonhava com o que 
ia acontecer”, recorda a cantora 
que reside em Lagoa há 17 anos.

Por sua vez, Vítor Talhadas 
nem pensou duas vezes na altura 
de aceitar a proposta e entrou 
nesta nova aventura. “Quando 
começámos tínhamos algumas 
ideias definidas sobre os obje-
tivos a atingir. Ela queria fazer 
algo na onda da ‘Bossa Nova’, 
mas mais suave. O que vai ao en-
contro da minha escrita, da mi-
nha música. Não tínhamos nada 
de concreto, mas à medida que 
fomos desenvolvendo a escrita, 
fomos ficando entusiasmados”, 
afirma Vítor Talhadas.

Ambos perceberam então 
que havia potencial para ir mais 
longe do que tinham pensado. O 
primeiro álbum tem nove músi-
cas já compiladas, estando ou-
tras nove já guardadas para um 
segundo disco.

A diferença neste novo pro-
jeto musical é “a diversidade, a 
calma e o amor. Mas também 
há ritmo. Acho que há um misto 
que, no fundo, mostra o que é o 
Vítor enquanto músico e pes-
soa”, descreve Ondina Santos. 
Isto porque ambos têm vindo a 
interpretar ou a compor canções 
de e para outros músicos. Neste 
caso, são originais que mostram 
a essência dos dois. E conside-
ram que o segredo foi o respeito 
mútuo e a entreajuda para me-
lhorar o que cada um fez neste 
projeto.Os dois artistas já têm atuações agendadas com o mais recente trabalho

ANA SOFIA VARELA
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Um desafio que contou com a 
colaboração de muitas pessoas, 
como é exemplo o guitarrista 
Paulo Correia. “Tenho um estú-
dio pequeno e não posso ter uma 
banda inteira a tocar ao mesmo 
tempo. A verdade é que, hoje em 
dia, é possível fazer quase tudo 
sozinho a nível de composição, 
mas é importante também a co-
laboração de outros músicos”, 
conta Vítor Talhadas. Já a parte 
gráfica ficou a cargo dos filhos 
do compositor. “O mais velho, o 
David, está num curso de artes 
e desenhou a capa do álbum, 
enquanto o mais novo, o Nathan, 
criou o logótipo”, diz orgulhoso.

“Queremos promover o va-
lor que temos na nossa casa, 

confinamento para a composi-
ção dos temas. “O Vítor pôde 
trabalhar com tempo”, refere. 
O confinamento limitou os dois 
artistas tanto no que toca à pro-
moção dos novos temas ao vivo 
como no que diz respeito à edi-
ção do CD. “Tentámos abordar 
as editoras, mas julgo que, neste 
momento, esse não é o caminho 

certo. Vamos encaminhar-mo-
-nos para as plataformas digitais 
normais, como o itunes, o spoti-
fy, porque é mais fácil hoje em 
dia. Primeiro lançaremos um sin-
gle e vamos ver a recetividade e 
notoriedade do nosso trabalho”, 
explica Vítor Talhadas. Só mais 
tarde, se se justificar o dueto 
lançará o álbum.

Uma vida dedicada à música

Ambos são conhecidos no panorama musical no barlavento 
algarvio, onde escolheram viver há muitos anos. Por um lado, 
Ondina Santos já reside em Lagoa há 17 anos, por outro, Vítor 
Talhadas mudou-se para Portimão em 1985. É nestas duas loca-
lidades que têm vindo a consolidar o seu percurso musical, mas 
também foi nestas cidades que optaram por viver e constituir 
família. Ondina Santos, natural de Santa Comba Dão, sempre 
teve o ‘bichinho’ da música. Ouvia, cantava e essa paixão, duran-
te muito tempo, foi apenas um passatempo, para depois passar 
a algo mais sério. “Quando vim para Lagoa, em 2003, inscrevi-
-me no concurso de fado e nunca mais parei. Entrei na revista do 
Boa Esperança, em Portimão, fui madrinha de marchas, estudei 
jazz em Lagos e agora decidi fazer algo diferente”, enumera. Já 
Vítor Talhadas produziu músicas para outros artistas durante 
muitos anos, tendo trabalhado no seu estúdio em Portimão. 
Durante 12 ou 13 anos era o responsável pelos arranjos musicais 
da revista do Boa Esperança. Ao mesmo tempo, conciliava este 
trabalho com as atuações em hotéis e outros espaços. Descen-
de de uma família de músicos, e apesar de ter nascido na Naza-
ré, passou a sua infância na África do Sul, vendo o pai atuar com 
uma banda em Joanesburgo e foi lá que começou a estudar esta 
arte, aos 12 anos. Quando voltou a Portugal, em 1984, regressou 
à sua terra natal, mas depressa se mudou para o Algarve, onde 
conheceu Vasco Moura, dono da loja de instrumentos ‘Ruvina e 
Moura’, que o convidou também para a banda de rock ‘Crise’. Ví-
tor Talhadas e Ondina Santos ainda trabalharam juntos quando 
criaram duas músicas para os 50 anos de carreira de António 
Calvário, num desafio proposto por Carlos Pacheco, presidente 
da coletividade Boa Esperança.

porque podíamos ter pedido a 
outra pessoa. No entanto, não é 
essa a questão. O Vítor tem dois 
artistas incríveis, que acho que 
devem ser promovidos e foi esse 
o principal motivo que nos fez 
querer que fossem eles a fazer 
a capa e o logótipo”, argumenta 
Ondina Santos.

Pandemia obriga a novas 
formas de divulgação
Este é um ponto de viragem na 
carreira de ambos, marcado por 
um sentimento diferente, se-
gundo explica a cantora. Apesar 
de todos os constrangimentos 
decorrentes da pandemia da co-
vid-19, Ondina Santos até consi-
dera ter havido vantagens neste 

ONDINA SANTOS
 Letra, voz e coros

VÍTOR TALHADAS
 Música, piano, voz, vozes, 

arranjos e produção musical

PAULO CORREIA
Participação especial

 de guitarra

NATHAN TALHADAS
Logo design

DAVID TALHADAS 
Album cover design

‘M o M e n t u M ’

D.R.
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PROTOCOLO ENTRE CVA E RTA

Provas e visitas às 
quintas, a par da 
evolução dos néctares 
produzidos e de alguma 
animação que começa 
a ser incluída nestes 
espaços, como o 365 
Algarve, pretendem 
potenciar o enoturismo.

Algarve quer fidelizar 
destino com os vinhos

M
etade dos 
p r o d u t o r e s 
de vinho al-
garvios já 
conta com 
alguma ofer-

ta de enoturismo, numa aposta 
que tem vindo a crescer, mas 
que continua a necessitar de 
impulso para que os vinhos se 
tornem uma referência na hora 
de escolher o destino de férias.

É para reforçar essa apos-
ta que a Comissão Vitivinícola 
do Algarve (CVA) e a Região 
de Turismo do Algarve (RTA) 
assinaram no final de julho um 
protocolo de colaboração, em 
Carvoeiro. A intenção é que os 
vinhos se tornem por eles pró-
prios o motivo da visita, que 
fidelizem os turistas e que os 
incentivem a voltar.

“Tem havido uma promoção 
muito boa da região, que tem 
acompanhado a evolução dos 
vinhos do Algarve. Do último 
apuramento que nós fizemos, 
constatámos que já metade dos 
nossos produtores tem alguma 
oferta de enoturismo, seja a 

simples prova de vinhos a uma 
experiência mais aprimorada, 
como as vindimas”, começou 
por referir Sara Silva, presiden-
te da CVA.

“O protocolo versa o merca-
do interno alargado de Portugal 
e Espanha. Temos vindo a dese-
nhar um conjunto de atividades 
conjuntas, no Consulado de 
Sevilha, na Embaixada de Ma-
drid, com a presença na Bolsa 
de Turismo de Lagoa, na Fitur, 
por forma a divulgar as quintas 
que praticam enoturismo, numa 
perspetiva de ‘player’ direto do 
setor dos vinhos”, esclareceu 
João Fernandes. E há condições, 
segundo este responsável, para 
o fazer, pois existem meios pró-

prios que são colocados à dispo-
sição da CVA. No entanto, alerta 
que todos têm de ser exigentes, 
pois esta é uma oportunidade 
de ouro, ainda mais numa altura 
em que se vivem os efeitos da 
pandemia do covid-19 na eco-
nomia.

“Temos encontrado também 
muita perspicácia para a ver-
tente da diplomacia económica 
e, muito certamente, teremos 
o apoio do cônsul de Sevilha e 
do embaixador de Madrid, para 
sermos mais ambiciosos. Este 
protocolo visa consolidar o que 
já é uma prática, mas também 
criar um novo segmento de 
procura específica no setor pri-
mário”, explicou. Ou seja, valori-

zar os bens que existem e que 
diferenciam a região de outros 
locais, como o vinho ou a laranja.

Esta não é apenas uma 
questão de sustentabilidade, 
mas também de incentivar a 
venda do produto ‘dentro de 
portas’.

Os responsáveis sublinham 
que há já investidores estran-
geiros com experiência que 
estão a apostar no território, 
num sinal muito importante de 
dinamização deste bem. João 
Fernandes alertou, porém, que 
o “produtor tem de mudar o 
seu ‘mindset’ para ser, estar e 
ou ter um enoturismo”, pois se 
for um espaço bem valorizado 
pode incentivar a venda no local, 

ECONOMIA

Turismo e Comissão Vitivinícola juntam-se para incentivar os turistas dos mercados de proximidade a visitar adegas da região

 ANA SOFIA VARELA

CM LAGOA
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“sem a concorrência agressiva 
de outros e fidelizar o cliente de 
outra forma”. A lógica é integrar 
os bens e serviços básicos na 
cadeia de valor do turismo.

 
Profissionalização 
é importante
“Sem dúvida que é muito impor-
tante a profissionalização do 
setor para garantir que a ofer-
ta está disponível aos turistas, 
portanto não só a capacidade 
de acolher em várias línguas, a 
disponibilização das visitas por 
um período mais alargado que 
não só de segunda a sexta-feira, 
abranger o turista internacional 
e nacional, mas também os resi-
dentes”, afirmou Sara Silva. 

Os algarvios devem, para 
estes responsáveis, valorizar e 
reconhecer o valor do que têm 
na região e podem, de facto, ser 
turistas nos locais onde vivem. 
“O enoturismo tem esta faci-
lidade de criar experiências e 
aquele elo de comunicação en-
tre consumidor e produtor. Isso 
é muito importante para um 
mercado tão saturado e massi-
ficado como este”, argumentou.

A dimensão da região, quan-
do comparada com outras re-
giões vitivinícolas, não precisa 
de ser também uma adversida-
de, pois o simples facto de ser 
uma região mais pequena, pode 
ser também mais ‘acolhedora’. 
“A pessoa pode visitar a quin-
ta e ser recebido pelo próprio 
produtor e isso é algo que é de 

manter e de preservar enquan-
to o podermos fazer. São par-
tilhadas as histórias daquela 
quinta, da família, o que certa-
mente ajudará a fidelizar o con-
sumidor aos vinhos do Algarve. 
Há um bom caminho a percorrer 
nesta matéria, pois somos uma 
região recente, mas temos toda 
uma potencialidade por estar-
mos numa região de excelência 
do turismo. Não precisamos de 
chamá-los. Temos é que divul-
gar primeiro e ter essa oferta 
qualificada e profissionalizada”, 
defendeu Sara Silva. 

Lagoa apadrinhou assinatura 
Há muito que Lagoa é terra 
de vinhos e, neste caso, foi a 
anfitriã desta cerimónia que 
pretende dar um novo impulso 
a este segmento. “O Município 
apadrinha com muito gosto o 
protocolo firmado entre a Re-
gião de Turismo do Algarve e a 
Comissão Vitivinícola. Sou um 
entusiasta do enoturismo por 
duas razões. Primeiro, porque 
acho que tem um enorme po-
tencial para ajudar a mitigar a 
sazonalidade, por outro, e não 
menos importante, tem capa-
cidade de ajudar a fidelizar os 
turistas que nos visitam”, disse 
Luís Encarnação, presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa.

O autarca acredita que 
quem visita uma região vai 
querer provar o que é endóge-
no, daí a importância de mos-
trar a qualidade dos néctares 

produzidos na região. “Não é a 
mesma coisa acompanhar uma 
excelente cataplana que se faz 
maravilhosamente em Lagoa 
e no Algarve com uma cerveja, 
em vez de um bom vinho bran-
co da região. Tem outro gosto. 
E aqui entramos no campo das 
experiências. Acho que é nesse 
campo das experiências que 
devemos trabalhar, pois é isso 
que hoje os turistas procuram”, 
exemplificou. Apesar do longo 

caminho a percorrer, há uma ja-
nela de oportunidade que deve 
ser aberta. “Há mais gente a 
viajar pela gastronomia e pelo 
vinho do que propriamente pelo 
sol e mar e este é um fator que 
nós temos obviamente que 
aproveitar. Ainda mais quando 
temos excelente gastronomia e 
excelentes vinhos na região. No 
Algarve e em Lagoa fazem-se 
dos melhores vinhos do mundo”, 
concluiu.

PUB

FOTOS: ANA SOFIA VARELA
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A pandemia chegou, arrasou os planos e provocou quebras na faturação que 
dificultam o futuro, ainda assim o espaço está de portas abertas e aposta 
no atendimento personalizado.

Adega Única aposta 
na proximidade

MUSEU, PROVAS E VINDIMAS NUM ESPAÇO COM SETE DÉCADAS

REPORTAGEM

18 AGOSTO | SETEMBRO 2020
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É 
no enorme espaço 
da Adega Única, em 
Lagoa, que estão a 
ser engarrafados 
diversos vinhos de 
produtores locais e 

que se preparam os equipamen-
tos para mais uma campanha 
da vindima, da qual nascerão 
os néctares de uma marca que 
resiste a mais de sete décadas 
de história.

É, aliás, a cooperativa pro-
dutora de vinhos que resta no 
Algarve e talvez seja esta a altu-
ra de perceber que faz falta, que 
precisa de estar junto do consu-
midor final e de ser valorizada.

Ao longo dos últimos dois 
anos, a direção da Única tem 
vindo a fazer um grande esfor-
ço para levantar a cooperativa 
e afirmá-la, de novo, como uma 
referência nos mercados. No 
entanto, tal como aconteceu 
com tantos outros negócios, a 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus, a covid-19, quase 
deitou por terra todas as expe-
tativas.

Ainda assim e apesar de 
viver na incerteza, o espaço 
continua de pedra e cal, a traba-
lhar para contornar as quebras 
que se registaram nos últimos 
meses. Na verdade, esta não 
é a primeira vez que passa por 

dificuldades. “Ainda não fiz as 
contas, mas à primeira vista di-

ria que tivemos uma quebra de 
85 por cento”, resume o enólogo 
responsável João do Ó.

A direção estava a apostar 
na consolidação da aceitação 
dos vinhos no mercado inter-
no e a traçar um caminho para 
efetivar a exportação. Tinha 
participado em algumas feiras 
internacionais em 2019 e até já 
tinha dois negócios previstos 
para 2020, que não se concre-
tizaram. “Perdemos esses dois 
negócios de 30 mil garrafas que 
seriam exportadas para a Ingla-

terra”, lamenta o enólogo.
A colaboradora Ana Aga-

 ANA SOFIA VARELA

“Perdemos dois negócios de 
30 mil garrafas que seriam 

exportadas para a Inglaterra”.

“Este ano é que se verá 
a falta que uma Adega 

Cooperativa faz na região”.

Adega Cooperativa do Algarve está de portas abertas e é a única da região ainda em atividade

pito, por sua vez, avançou que 
está foi preparada uma candi-
datura voltada para a exporta-
ção, para ser submetida no final 
de julho, mas sobre a qual ainda 
não há certezas se será aprova-
da pela entidade competente.

“A quebra é o que é. Vamos 
tentar sobreviver, pois não con-
seguiremos recuperar as ven-
das até ao final do ano. Ninguém 
começará a ter filas à porta de 
um momento para o outro. Po-
demos, porém, fazer aquilo que 
nos compete, que é incentivar 
os produtos locais e a proximi-
dade”, defende a colaboradora.

É que o futuro, bastante 
incerto, leva a que a Direção 
defenda ainda com mais afinco 
a ideia de que a população deve 
olhar para a cooperativa através 
de outra perspetiva e com ou-
tro carinho. “De repente, o que 
aconteceu pode servir para des-
pertar esse interesse nas pes-
soas. Porque é que vou incenti-
var um produtor de outro ponto 
do país, se há um ao meu lado 
que precisa de mim?”, questiona 
Ana Agapito. A ideia de união 
está subjacente e é por isso 
que a adega reforça que está de 

portas abertas para atender o 
consumidor de uma forma mais 
próxima. A filosofia que envolve 
o espírito da cooperativa, o que 
representa e a tradição devem, 
assim, ser valorizados.

Essa proximidade levou a 
que ninguém ficasse sem ser 
atendido durante a pandemia e 
a que, pelo contrário, houvesse 
um reforço desse atendimento 
mais personalizado e mais pró-
ximo.

“Um casal quer fazer uma 
prova, então estamos cá para 
personalizar, para adequar ao 
cliente.

Dou um exemplo, uma pes-
soa de Lisboa queria o nosso 
vinho e, nessa altura, tinha uma 
prima em Lagos que poderia 
levar a encomenda. Nós fomos 
entregar a Lagos. Outro cliente 
quer ‘bags’ de 20 litros, porque 
os de cinco não lhe servem. Nós 
arranjámos. Por outro lado, o 
consumidor final começou a 
procurar-nos mais diretamente, 
através de email, de telefone, de 
facebook”, conta Ana Agapito. 
Uma proximidade e personali-
zação que podem ser os trunfos 
para chegar às pessoas e que, 

FOTOS: KÁTIA VIOLA
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esse facto levará a que a Única 
receba muito mais uvas neste 
Verão. “Não era algo que nós qui-
séssemos, porque vamos ter os 
depósitos muito cheios. Não se 
vendeu quase nada e acredito 
que a maioria das adegas deve 
ter ‘stocks’ grandes. A questão 
é que muitas delas compravam 
uvas a pequenos produtores. 
Ora, se eles não tiverem onde 
colocar as uvas, se calhar vão 
optar pela venda a esta adega”, 
supõe João do Ó.

Para já, foi convocada uma 
Assembleia Geral para este 
domingo, 26 de julho, que en-
tre outras questões, decidirá 
qual será o preço das uvas este 
ano, valores que não podem ser 
iguais aos de 2019, por todas as 
condicionantes existentes.

O enólogo considera, po-
rém, que se calhar, “este ano 
é que se verá a falta que uma 
Adega Cooperativa faz na re-
gião”. Não quer fazer futuro-
logia, mas justifica ao colocar 
em evidência as consequências 
para os pequenos viticultores 
de as adegas não conseguirem 
comprar uvas. “O que vão fazer? 
A única hipótese seria vender 
as uvas a granel para outras re-
giões do país, mas depois não 
pode ser um vinho com Indica-
ção Geográfica Protegida (IGP). 
Teria de ser um vinho de mesa, 
o que desvaloriza logo”, explica.

A verdade, para este res-
ponsável, é que estão todos no 
mesmo barco e o futuro não se 
afigura risonho. “Ninguém sabe 
como a situação estará daqui a 
dois ou três meses. Os restau-
rantes estão a um quinto do que 
estavam e mesmo com as res-
trições de lotação, não há tanta 
procura quanto isso”, afirma. 

É que estavam a ser dados 
passos junto da restauração 
para que este canal apoiasse os 
vitivinicultores do Algarve, com 
a inclusão destes néctares na 
carta de vinhos. Uma realidade 
pela qual sempre lutaram e que 
demorou muitos anos até que 

Adega Cooperativa de Lagoa, é 
reservada a um espaço museo-
lógico onde podem ser vistos 
alguns dos equipamentos que 
eram usados para engarrafar o 
vinho de Lagoa, que no passado 
já foi muito afamado. O espólio 
desta adega que avança a pas-
sos largos para os 80 anos, está 
agora disposto numa sala, que 
pode ser visitada, desde que 
cumpridas as regras de segu-
rança sanitária. É neste espaço 
que se conhecem algumas das 
castas utilizadas na região, os 
sistemas de engarrafamento e 
de colocação das rolhas. Há ain-
da fotografias que mostram a 
importância que a vitivinicultu-
ra sempre teve para o concelho 
de Lagoa e que, após o advento 
do turismo começou a perder, 
mas que ainda perdura na me-
mória de muitos lagoenses. E é 
um pouco esses tempos áureos 
que a Única quer agora recupe-
rar com esta forte aposta na 
adega e em dar a conhecer os 
vinhos ali produzidos.

Depósitos cheios 
com vindimas à porta
Ainda a adega tem os depósi-
tos cheios de vinho da última 
campanha e já se aproxima ou-
tra vindima. A pandemia levou 
a que o produto não escoasse 
como é habitual, o que levará a 
dificuldades de armazenagem 
para muitos produtores.

O enólogo da cooperativa 
sediada em Lagoa acredita que 

regra geral, uma grande empre-
sa não consegue efetuar.

Para já, sem saber qual a 
evolução desta pandemia, a 
Única está aberta, o cliente 
pode comprar o vinho, visitar o 
espaço e fazer uma prova. Bas-
ta contactar para saber mais 
informações e fazer uma mar-
cação, com a garantia que serão 
cumpridas as medidas de segu-
rança sanitária exigidas.

Uma das novidades será a 
integração no projeto nacional 
‘SmartFarmer’, uma página on-
line de comércio eletrónico de 
proximidade que engloba di-
versos produtores locais, com o 
apoio da Câmara de Lagoa e da 
Associação de Municípios Por-
tugueses de Vinho (AMVP).

Espaço museológico visitável
Uma das zonas da Única, a 
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Qualidade dos vinhos 
pode também ficar ‘abaixo’

Apoios e medidas não 
chegam para todos

Num ano em que quase tudo correu mal, também as expetati-
vas quanto à qualidade dos vinhos que serão produzidos não 
são as ótimas. “Este ano, choveu até mais tarde. Até há cerca 
de três semanas ainda houve orvalho pela manhã, o que é mau, 
por causa do míldio e o oídio. Estes fortes calores, nesta altura, 
também não são bons, porque a partir de uma certa temperatu-
ra ambiente a maturação não avança. É por estes fatores que 
digo que a qualidade poderá ser um pouco mais inferior, mas só 
na altura é que saberemos de facto”, alerta.

A adega cooperativa Única recorreu ao ‘lay off’ durante dois 
meses e agora candidatou-se ao subsídio de armazenagem, 
medida anunciada pelo Ministério da Agricultura. Estão dis-
poníveis 10 milhões para o país inteiro, mas não devem chegar 
para todos. Permitirá, contudo, que as adegas recebam uma 
‘renda mensal’ pelos vinhos que estão em ‘casa’, ou seja que não 
são vendidos, enquanto o mercado não retoma. Há ainda outra 
linha de apoio que é a destilação, mas que não deverá compen-
sar para a adega Única, segundo explica o enólogo, porque pre-
vê um pagamento de 30 cêntimos por cada litro, que, na realida-
de, apenas daria para o transporte do vinho, conclui João do Ó. 

essa aposta começasse a dar os 
seus frutos.

Engarrafamento 
de produtores já começou
A adega esteve em julho a en-
garrafar alguns dos vinhos de 
produtores locais, enquanto 

não começava o processo de 
vinificação das uvas que a adega 
compra para fazer os seus vi-
nhos premiados. “A prestação de 
serviços é um complemento e, 
neste momento, envolve mais de 
20 vinhos” de muitos viniculto-
res desta zona, refere João do Ó.

Um processo que dá bas-

João do Ó é o enólogo da Única que gere a produção dos vinhos da cooperativa e o engarrafamento dos nectares de diversos produtores locais

“Não se vendeu quase 
nada e acredito que a maioria 
das adegas deve ter ‘stocks’ 

grandes. A questão é que muitas 
delas compravam uvas 
a pequenos produtores. 

Ora, se eles não tiverem onde 
colocar as uvas, se calhar vão 

optar pela venda a esta adega”.

tante trabalho, porque a adega 
nunca esteve preparada para 
a prestação de serviços e que 
obriga a que haja uma conci-
liação de etapas e horários. “A 
adega é muito antiga. Para fil-
trarmos aqui o vinho, temos que 
esticar mais de cem metros de 

mangueira e, no final, temos que 
escorrê-las todas. O edifício 
foi pensado para fazer milhões 
de litros, para trabalharem 40 
pessoas sem nunca parar”, diz. 
Hoje, não chegam a dez traba-
lhadores e, por esta razão, têm 
de estipular fases, horários e 
coordenar tarefas.
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SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA BOAS PRÁTICAS ALIMENTARES

Portimão lançou o desafio, em colaboração com a equipa deste projeto de inovação social para manter 
as ações agendadas, mas recorrendo às novas tecnologias. 

‘Prato Certo’ volta em 
setembro em modo virtual

A 
Casa Manuel Tei-
xeira Gomes foi 
o local escolhido 
para marcar o 
arranque do pro-
jeto ‘Prato Certo’, 

no dia 29 de julho, em Portimão, 
com uma atividade que dará 
mote a outros formatos de ses-
sões, com recursos às novas 
tecnologias.

O projeto que reúne os 16 
municípios algarvios, era para 
ter sido iniciado em março, mas 
devido ao novo coronavírus, a 
covid-19, e pela impossibilidade 
de realizar ações presenciais de 
educação alimentar foi adiado. 
Desta forma, a Câmara Muni-
cipal de Portimão, em colabo-
ração com a equipa do ‘Prato 
Certo’, lançou agora um novo de-
safio de transformar estas ses-
sões em virtuais, com ajustes na 
programação.

Estavam previstas para Por-
timão 36 ações, dirigidas a pú-
blicos prioritários e à comunida-
de local, com o apoio da Unidade 
Móvel de Educação Alimentar, 
uma espécie de “cozinha sobre 
rodas” onde uma equipa com-
posta por nutricionistas, ‘chefs’ 
e educadores sensibilizarão 
para a necessidade crescente 
de uma alimentação saudável. 

A diferença é que agora 
haverá recurso às novas tec-
nologias para evitar que haja 
aglomerados e para o projeto 
chegar a todos quanto deles ne-

cessitam.
Este programa coloca a ali-

mentação saudável, económica 
e apetitosa no centro da vida 
da comunidade, dotando-a de 
ideias e instrumentos que aju-
dem os indivíduos, famílias, cui-
dadores e técnicos a optarem 
por escolhas certas à mesa.

É promovido pela asso-
ciação In Loco e cofinanciado 
pelo CRESC Algarve - Portugal 
Inovação Social, tem como in-
vestidores sociais o Município 
de Portimão e os restantes 
concelhos do Algarve, e preten-
de levar até 2021 o ‘Prato Certo 
Sobre Rodas’ junto das escolas, 
de cuidadores, dos ‘avós’ e da 
comunidade em geral. 

PORTIMÃO

Receitas mensais 
para beneficiários 
No seguimento desta primeira 
ação, realizada no final de julho 
em Portimão, serão disponi-
bilizadas duas novas receitas 
por mês, aplicáveis a todos os 
beneficiários do cabaz alimen-
tar, distribuído pela vasta rede 
de associações e instituições. 
São estas que asseguram, ao 
longo de todo ano, a resposta 
do Município que é comple-
mentada com um conjunto 
de outras iniciativas sociais, 
refletindo a dinâmica da rede 
social de Portimão. 

Para a implementação des-
te projeto no terreno, a Câma-
ra conta com o apoio de várias 

instituições de apoio social 
e escolas, bem como alguns 
serviços da autarquia, como 
são os casos dos Centros de 
Convívio Sénior, Centros Co-
munitários do Município, Quin-
ta Pedagógica de Portimão e 
Mercado Municipal de Porti-
mão.

Durante essa sessão, no 
âmbito do ‘Prato Certo sobre 
rodas - beneficiários cabazes’. 
foi entregue um conjunto de 
materiais, com dicas de renta-
bilização dos produtos cons-
tituintes do cabaz, exemplos 
de refeições possíveis de con-
fecionar com esses produtos, 
conselhos de congelamento, 
armazenamento e confeção.

Projeto sensibiliza  para a necessidade crescente de uma alimentação saudável

CM PORTIMÃO
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JOÃO LOURENÇO MONTEIRO  •  BIÓLOGO

Cantinho da Ciência

A Cidade Lacustre é a designação dada a 
um megaprojeto planeado para a zona de 
Vilamoura que, apesar de ser apresentado 
pelos promotores como ecologicamente 
responsável, revela-se um problema am-
biental.

Têm sido várias as vozes que já se levanta-
ram contra este projeto, desde associações 
ambientalistas – Almargem, LPN ou SPEA 
– passando por movimentos cívicos, até 
à própria Câmara Municipal de Loulé que, 
recentemente, apresentou um parecer ne-
gativo. Para perceber o que está por detrás 
da contestação há que conhecer o projeto.

Trata-se de um empreendimento cuja cons-
trução contempla vários edifícios residen-
ciais, turísticos e comerciais, assim como 
quatro lagoas de água salgada, numa área 
de 57,4 hectares, próximo da marina de Vi-
lamoura. 

São várias as críticas que podem ser feitas 
ao projeto, desde terem sido realizados 
dois Estudos de Impacte Ambiental inde-
pendentes e em anos diferentes, que é um 
erro processual, até ao facto do projeto 

A polémica 
Cidade Lacustre

contrariar a legislação e normas em vigor 
como o novo PROT Algarve, a Convenção 
Europeia da Paisagem e o Pacto Ecológico 
Europeu. Mas, por defeito de formação, irei 
focar-me nas questões ambientais.

Para concretizar o projeto, é necessária a 
inundação daquela área litoral com água 
salgada para encher os lagos. Ao fazer isso 
surgem vários problemas de geotecnia e 
ambientais: numa altura em que se fala da 
importância de preservar a orla marítima, 
é um contrassenso promover-se artifi-
cialmente o avanço do mar; será preciso 
construir diques para evitar que a cidade 
projetada se afunde; a água salgada pode 
contaminar os aquíferos em vez de permitir 
a recarga dos mesmos, o que é problemáti-
co numa região onde, devido às alterações 
climáticas, há tendência para faltar água 
doce. Além do mais, o projeto assente num 
tipo de turismo massificado e indiferencia-
do, e portanto ultrapassado, trará uma car-
ga excessiva para as praias de Vilamoura, 
estando inclusive planeada a construção de 
um silo automóvel – ou seja, propostas que 
vão em sentido contrário das atuais políti-
cas de bem-estar e mobilidade.

O projeto contraria as regras da Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e da Rede Ecológi-
ca Nacional (REN) ao utilizar aqueles terre-
nos para fins urbanísticos. A construção irá 
destruir irreversivelmente zonas húmidas 
que são importantes para a regulação dos 
ciclos hidrológicos e onde se encontram os 
caniçais, que não são apenas um importan-
te habitat como também contribuem para 
a mitigação das alterações climáticas e 
proteção costeira. A destruição de habitats 
e ecossistemas colocará em risco várias 
espécies de animais e plantas. Esse local, 
que é um verdadeiro foco de biodiversida-
de da região algarvia, é reconhecido a nível 
comunitário como uma área importante 
para as aves (IBA) onde estão identificadas 
pelo menos 145 espécies, muitas delas em 
perigo.

Perante os problemas, importa lembrar que 
é dever do Estado Português e das insti-
tuições públicas proteger as áreas impor-
tantes para a conservação de habitats, de 
espécies de fauna e flora, e uma IBA que é 
uma das zonas palustres mais importantes 
para a avifauna algarvia.

OPINIÃO

PUB



AGOSTO | SETEMBRO 2020 25

ALBUFEIRA

INTERATIVIDADE E RECURSOS DIGITAIS TAMBÉM SÃO REALIDADE

Museu de Arqueologia 
reabriu mais acessível

O 
Museu Munici-
pal de Arqueo-
logia de Albu-
feira reabriu ao 
público após 
um trabalho de 

levantamento de todas as bar-
reiras físicas e da envolvente, 
áreas visitáveis, lavabos, e de 
uma reestruturação do espaço 
expositivo, que o tornou dinâ-
mico e inovador do ponto de 
vista tecnológico.

A obra de 283 mil euros foi 
financiada pela Linha de Apoio 
ao Turismo Acessível do Tu-
rismo de Portugal em 157 mil 
euros, e contribuiu para trans-
formar o Museu num local mais 
acolhedor, acessível e interati-
vo, reforçando a sua matriz, no 
que respeita à divulgação do 
conhecimento e da igualdade 
de oportunidades no acesso à 
educação e à cultura.

Assim, entre as diversas in-
tervenções, foi criada uma se-
gunda entrada para visitantes 
com mobilidade reduzida ou 
em cadeira de rodas, as instala-
ções sanitárias foram adapta-
das a pessoas com deficiência, 
foi colocado piso guia para de-
ficientes visuais e reservados 
três lugares de estacionamen-
to para pessoas com mobilida-
de reduzida.

“Para melhorar a acessibi-
lidade a nível intelectual foram 
introduzidas legendas em in-
glês e em braile em todas as 

Utilização de diversos idiomas, linguagem gestual e braile são apenas alguns dos exemplos de um espaço 
que também eliminou barreiras físicas.

peças e vitrines e há réplicas 
de peças originais que podem 
ser tocadas por invisuais ou 
por quem pretender uma expe-
riência mais sensorial. Na sala 
dedicada à pré-história foi co-
locada uma parede de imagem 
projetada que conta a evolução 
da humanidade, a partir de um 
vídeo com locução em portu-
guês e legendagem em inglês 
e linguagem gestual”, refere a 
Câmara Municipal de Albufeira.

A visita ao Museu pode ain-
da ser acompanhada através da 

disponibilização de um ‘tablet’ 
com acesso aos conteúdos au-
dioguia em português, inglês, 
espanhol, alemão e francês, 
língua gestual portuguesa e 
inglesa e há ainda uma versão 
para o público infantil, também 
em português e inglês. Os mais 
novos também foram contem-
plados com um jogo interativo 
que os convida a descobrir a 
História de Albufeira.

Após a visita ao Museu, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Albufeira José Carlos 

Rolo manifestou-se satisfeito 
e orgulhoso pela reabertura do 
espaço, destacando a importân-
cia da obra no plano das acessi-
bilidades e da recuperação do 
património cultural da cidade.

O autarca sublinhou que “Al-
bufeira é um concelho turístico 
conhecido pela beleza e quali-
dade ambiental das praias, mas 
é fundamental, cada vez mais, 
apostar no património cultural. 
Esta complementaridade é es-
sencial para a diversificação do 
destino”.

Obra custou cerca de 283 mil euros e transformou o espaço num local sem barreiras e acessível a todos

CM ALBUFEIRA
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D
urante a fase 
de isolamento 
social, multipli-
caram-se as ini-
ciativas online 
nas mais diversas 

áreas e a dança não foi exceção.
Mas será a mesma coisa? “Não 
é a mesma coisa, não funciona”, 
garante Angelika, enquanto de-
monstra como seria uma aula de 
dança com um ecrã a separar o 
professor do aluno. 

Por isso, ao contrário de 

As normas ditadas pela Direção-Geral da Saúde 
fizeram alterar a rotina das aulas de dança de 
Angelika e Konstantin, mas não o amor que sentem 
por esta arte. Foi esse amor que os uniu há 35 anos, 
que os fez vir para Portugal e que os levou a criar 
um espaço onde partilham tudo o que sabem 
com raparigas de diferentes idades.  

muitos colegas de profissão, 
Angelika Makarova e Konstan-
tin Makarov optaram por não 
realizar quaisquer atividades 
através das plataformas digi-
tais, durante os meses em que 
se viram forçados a fechar as 
portas da Academia de Dança 
de Albufeira (ADA). 

As aulas ao vivo e no sítio 
do costume recomeçaram no 
dia 1 de junho com metade das 
alunas que tinham em feverei-
ro. Agora, “temos cerca de 40 
alunas”. Os pais não lhes dizem 
objetivamente porquê que as fi-

lhas não retomaram, mas, no en-
tender de Konstantin, será “por 
questões financeiras e também 
por receio de contágio”.

Sobre o perigo de contágio, 
o professor assegura que não 
há motivos para preocupação, 
porque estão a cumprir rigoro-
samente todas as medidas de 
higiene e segurança exigidas 
pela Direção-Geral de Saúde 
(DGS). “Estamos prontos para 
abrir uma empresa de limpezas”, 
brinca.

Além de uma paragem de 
mais de quatro meses e de uma 
redução no número de alunas, a 
pandemia trouxe outros dissa-
bores a Angelika e Konstantin. 
Todos os espetáculos e com-
petições foram cancelados, 
porque os palcos e bastidores 
dos auditórios em Portugal são 
muito pequenos, o que “não per-
mite manter a distância entre 
os participantes”.

O olhar dos dois professo-
res denuncia alguma tristeza 
quando o assunto é este, pois 
têm-se habituado a lotações 
esgotadas sempre que fazem 
apresentações e a arrecadar vá-
rios prémios todos os anos. No 
‘hall’ de entrada da academia, 
praticamente não há paredes 
vazias.  Tudo o que vemos são 
medalhas, diplomas, estatue-
tas. Têm sido tantas as distin-
ções recebidas ao longo dos 15 
anos de existência da ADA que 
já perderam a conta ao núme-
ro total, mas estimam que têm 
sido “à volta de 10 por ano”.  

Para os antigos bailarinos 
profissionais, cada prémio é 
importante, não só pelo prestí-
gio, mas também a nível finan-
ceiro. Por mais baixo que seja 
o montante, acaba por ser uma 
motivação extra, uma vez que a 
academia subsiste apenas das 
mensalidades das alunas. «Não 
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O QUE MUDOU NA ACADEMIA DE DANÇA DE ALBUFEIRA COM A PANDEMIA  

Dançar a um outro ritmo
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recebemos apoios do Estado. 
As poucas ajudas que temos 
são da Câmara Municipal de 
Albufeira, que paga as desloca-
ções quando participamos em 
competições fora do concelho».

A academia de Angelika e 
Konstantin já representou o 
município albufeirense inúme-
ras vezes, inclusivamente no 
estrangeiro. Como não podia 
deixar de ser, já competiram na 
sua Rússia natal.  

Dança mais valorizada
Além de partilharem a mesma 
nacionalidade e o amor pela 
dança, Angelika e Konstantin 
têm ainda em comum uma filha 
e uma neta. Tudo isto tem sido 
construído ao longo de um ca-
samento de 35 anos celebrados 
precisamente em 2020.

A filha nasceu em Portugal e 
foi por ela que não regressaram 
à Rússia, nem pretendem fazê-

-lo, apesar de cá a dança não 
ser tão apoiada e reconhecida. 
Konstantin considera, no en-
tanto, que as coisas têm vindo 
a melhorar. “A dança começou a 
ser mais valorizada, a partir do 
programa televisivo ‘Achas que 
sabes dançar?’ da SIC”. A primei-
ra edição foi emitida em 2010 e 
teve como vencedor Marco Fer-
reira, o qual chegou a participar 
num dos ‘workshops’ promovi-
dos pela ADA. 

Apesar disso, ainda parece 
existir preconceito à volta de 
os rapazes dançarem. “Todos 
querem ser ‘Cristianos Ronal-
dos’. Já tivemos rapazes nas 
nossas aulas, mas alguns aca-
baram por desistir, para ir para 
o futebol”, lamenta Konstantin. 
Por outro lado, há ex-alunos que, 
quando os reencontram, só lhes 
tecem elogios, chegando mesmo 
a dizer-lhes: “vocês ensinaram-
-nos a viver”. “Isto é muito forte”, 

refere Konstantin emocionado.  
Outros há que, mesmo depois 
de as suas vidas profissionais 
seguirem outros caminhos, não 
querem desligar-se da dança e 
voltam a inscrever-se nas aulas 
da ADA, por todas as vantagens 
inerentes à prática desta disci-
plina. 

“A dança forma as pessoas, 
torna-as melhores. Todas as 
nossas alunas têm excelentes 
notas na escola. Quando as no-
tas baixam um pouco, os pais 
dão-lhes o castigo de não virem 
às aulas de dança, para motivá-
-las a melhorar as notas”, diz 
Angelika, acrescentado que 
“as alunas estavam desejosas 

de voltar a dançar, porque já 
estavam saturadas de estar 
em casa, sempre sentadas em 
frente ao computador. Algumas 
queixaram-se que tinham dores 
na coluna”, na fase do confina-
mento. 

É por estarem conscien-
tes dos diversos benefícios da 
dança, tanto para o corpo como 
para a mente, e da sua qualida-
de enquanto professores que 
estão confiantes de que, em se-
tembro, a situação vai melhorar 
e que mais alunas irão regres-
sar. “A vida tem de continuar, 
mas, para isso, é preciso que os 
portugueses tenham mais cora-
gem”, apela Konstantin. 

Passo por passo  

Angelika e Konstantin conheceram-se na Academia de Dança 
da Rússia. Foi lá que se formaram e casaram, há 35 anos. A vinda 
para Portugal é motivada pelos contratos que celebraram com 
os Casinos Solverde, para trabalhar como bailarinos nos Casinos 
do Algarve. Disso fizeram vida vários anos, ao lado de outros 
compatriotas.  Em 2005, decidiram fazer algo que não estava 
inicialmente nos seus planos: abrir a Academia de Dança de Al-
bufeira, vocacionada para a dança clássica, contemporânea e sa-
pateado, por ser a especialidade de Konstantin. No primeiro ano, 
tiveram 15 alunos, mas o número foi crescendo, fruto da qualida-
de do trabalho que apresentavam. Atualmente, têm vários gru-
pos divididos por disciplinas e escalões etários, a começar nos 3 
a 4 anos e a terminar nos adultos. O escalão dos adultos é o mais 
procurado e, nele, é frequente encontrarmos mães que ganham 
o gosto pela dança por influência das filhas.  

FOTOS: D.R.
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS SÃO ALGUMAS DAS INTERVENÇÕES

Lagos faz investimento de mais 
de 10 milhões de euros em obras
As principais empreitadas que decorrem ou vão, muito proximamente, ser iniciadas no concelho de Lagos 
envolvem um investimento global ligeiramente superior a 10 milhões de euros.

A 
principal ‘fatia’ 
da verba vai para 
obras de requa-
lificação a levar 
a cabo em estra-
das e ruas. 

Uma das empreitadas de 
maior dimensão é a de pavimen-
tação de diversas vias de comu-
nicação, como, entre outras, a 
Avenida dos Descobrimentos, a 
Avenida da República, a Rua Fi-

LAGOS

  JORGE EUSÉBIO larmónica 1.º de Maio, e a Estra-
da do Porto de Mós, que implica 
um investimento global de pou-
co mais de um milhão de euros.

A requalificação da Estrada 
da Luz, que já se encontra a de-
correr, é outra das obras que en-
volve maior volume financeiro, 
no caso, de 1,6 milhões de euros.

A estas duas vai juntar-se 
a execução da V10 (Estrada da 
Meia Praia), que já foi adjudi-
cada e que vai custar quase 2 
milhões de euros, o que faz com 

que a fatura total no que às prin-
cipais empreitadas em vias de 
comunicação diz respeito atinja 
4,6 milhões de euros.

Uma escola 
de 3 milhões de euros
Mas a intervenção que vai fazer 
com que mais dinheiro saia dos 
cofres camarários é a de cons-
trução da nova Escola Básica 
do 1º Ciclo e Jardim de Infância 
da Luz, que se iniciou no final de 
maio.

A troco de uma verba ligei-
ramente superior a 3 milhões de 
euros, a empresa que ganhou a 
empreitada comprometeu-se 
a, num período máximo de 450 
dias, edificar um equipamento 
escolar composto por 8 salas 
de aula, das quais 2 para jardim 
de infância, para além de todos 
os outros espaços normais de 
apoio, como cozinha, refeitório, 
sala polivalente, biblioteca, sala 
de professores, balneários e 
instalações sanitárias e um po-

Estão a decorrer os trabalhos de construção da Escola da Luz

FOTOS: D.R.
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lidesportivo. 
A nível ambiental, um dos 

projetos de maior relevância é 
o da reabilitação e recuperação 
do cordão dunar da Meia Praia. 
A iniciativa surge no âmbito de 
um contrato interadministrati-
vo celebrado entre a Câmara de 
Lagos e a Agência Portuguesa 
do Ambiente. Prevê-se que para 
concretizá-la seja necessário um 
investimento de 1,4 milhões de 
euros, sendo cerca de 1 milhão fi-
nanciado pelo Fundo de Coesão. 

Para melhorar o sistema de 
deposição de lixo e aumentar 
a taxa de separação do mes-
mo foi lançado um concurso de 
fornecimento e instalação de 
novas ilhas ecológicas compos-
tas por 57 contentores subter-
râneos (ver notícia em baixo). A 
verba prevista para o efeito é de 
431 mil euros. 

Freguesias contempladas
Do lote de intervenções anun-
ciadas pela autarquia nos últi-
mos tempos e que estão já em 
curso ou cujo procedimento se 
encontra a desenvolver cons-
tam, ainda, a requalificação do 
Mercado de Levante (300 mil 
euros), a remodelação do Edifí-

CONCURSO LANÇADO

Autarquia alarga rede de ilhas ecológicas

A Câmara Municipal de  La-
gos  lançou um concurso de em-
preitada para a instalação de 
novas ilhas ecológicas em vários 
locais do concelho. 

As 13 novas ilhas ecológicas 

integram o fornecimento e insta-
lação de 57 contentores subter-
râneos, assim como o tratamen-
to paisagístico da envolvente, 
representando um investimento 
de 431 mil euros.

As ilhas ecológicas serão 
constituídas por contentores 
destinados aos resíduos reci-
cláveis e por contentores de 
resíduos indiferenciados. Atual-
mente existem no concelho 802 
pontos de recolha seletiva distri-
buídos pelas quatro freguesias. 

De referir que, segundo da-
dos disponibilizados pela AL-
GAR (entidade que faz a recolha, 
tratamento e encaminhamento 
para transformação dos resí-
duos recicláveis),  Lagos  foi, no 
1.º semestre de 2019, o 5.º mu-
nicípio na região algarvia que 
mais resíduos encaminhou para 

a reciclagem, com 679 tonela-
das de vidro, 541 toneladas de 
papel/cartão e 379 toneladas de 
plástico e metal. No que concer-
ne à capitação (Kg/habitante/
ano),  Lagos  foi, no mesmo pe-
ríodo, o 4.º município do Algarve 
com maior capitação de retoma, 
apresentando um valor de 53 Kg 
por habitante. 

Ao todo, em 2019, os lacobri-
genses separaram e deposita-
ram nas ilhas ecológicas 1 786,95 
toneladas de vidro, 1 244,73 
toneladas de papel/cartão e 
852,365 toneladas de embala-
gens (plástico e metal).

cio Multifunções, para nele ser 
instalado o Posto Territorial de 
Lagos da GNR (374 mil euros) e a 
construção de mais 36 unidades 
de inumação no Cemitério dos 
Animais (17 mil euros).
Entre os investimentos previs-
tos para as freguesias mere-
cem destaque a intervenção de 
valorização das ruínas romanas 
da Praia da Luz (312 mil euros), a 
ampliação do Cemitério de Ben-
safrim (230 mil euros) e a cons-
trução de um polidesportivo em 
Odiáxere (61 mil euros).

Ruínas romanas da Praia da Luz vão ser valorizadas

Odiáxere vai ter um novo Polidesportivo

D
.R

.
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LITERATURA

IVO SANTOS, ESCRITOR ALGARVIO

A obra daquele que é um dos nomes maiores 
da literatura portuguesa foi um dos assuntos falados 
durante a conversa que tivemos com o escritor, 
natural de Lagoa e autor do livro ‘Ik-Lipse’.

C
om o livro  editado 
em 2019, Ivo San-
tos revela um pou-
co de si e espera 
este ano fazer a 
apresentação pú-

blica do ‘Ik-Lipse’.

O livro ‘Ik-Lipse’ é escrito em 
coautoria com o Criado Vas-
ques. Quem é o Criado Vasques? 
A obra nasceu quando participei 
num seminário sobre a constru-
ção do Eu. Entretanto, comecei 
a estudar Fernando Pessoa e 
encontrei em José Gil a opção 
de Pessoa usar esse Eu como 
um ato de pensamento. Ao 
identificar-se com o mundo ex-
terior, Pessoa consegue vazar o 
seu corpo para que vários atos 
de pensamento surjam. É o que 
permite o diálogo entre os dife-
rentes heterónimos e o Fernan-
do Pessoa ortónimo. Durante os 
meses do seminário, fiz a expe-
riência de colocar os meus sen-
timentos na rua, permitindo que 
surja um outro que não partilha 

  LÉLIA MADEIRA dos mesmos sentimentos que 
nós. Um conflito com alguém e 
esse alguém surgiu como sen-
do o Criado Vasques. Um outro 
dentro do mesmo corpo, mas 
um outro diferente do Ivo.

Quais são, então, as diferenças 
entre o Criado Vasques e o Ivo?
O Criado Vasques era mais inci-
sivo, mais bruto, mais velho, já 
não tinha nada a perder. Eu, Ivo, 
sou mais calmo, mais relaxado, 
mais passivo nas decisões. O 
Criado Vasques chamava-me 
um pouco à razão. Não me dei-
xava perder a noção das coisas. 

O encontro que acontece neste 
livro entre a filosofia e a litera-
tura aconteceu naturalmente?
Como estudante de filosofia, 
era normal olhar para o mundo 
de maneira diferente. Torna-se 
inevitável começarmos a anali-
sar tudo com base em critérios 
filosóficos. A poesia surge devi-
do ao facto de não gostar de ler. 
Para mim, ler é uma tortura. 

Não gostando de ler, onde é 

que encontra inspiração? 
Com a filosofia, consigo ana-
lisar de onde parte a emoção 
e isso faz-me ver alguma in-
genuidade nas pessoas. A 
ingenuidade dos seus atos é 
a maneira poética do agora. 
Todas as pessoas são poesia, 
basta mexerem-se. Nos livros 
de poesia, encontro a inspira-
ção para traduzir a filosofia, o 
pensamento racional. 

Estão agendadas apresenta-

ções públicas do livro?
Estamos a agendar. Gostaria 
de fazer apresentações para o 
público em geral, na Biblioteca 
de Lagoa e em vários locais de 
Coimbra. Gostaria também de 
fazer apresentações para alu-
nos do secundário, para terem 
contacto com alguém que es-
tuda filosofia e escreve poesia, 
duas disciplinas que não são 
muito tidas em conta. Gostaria 
de mostrar que o que escreve-
mos pode ser lido. 

“Gostava de sair com 
o Fernando Pessoa 
e observar o que 
ele fazia”
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Indo um pouco atrás no tempo: 
com que idade surgiu o gosto 
pela escrita? 
A minha irmã mais velha, a Hé-
lia, escrevia bastante. Quando 
saíamos juntos, eu escrevia nos 
guardanapos e nos postais que 
havia no café. Tinha a noção de 
que ela escrevia melhor do que 
eu. Eu não gosto de competição, 
mas tenho um lado competitivo 
em segredo. Vejo uma pessoa 
a fazer uma coisa e penso: eu 
também sou capaz de fazer 

aquilo. Então, vou tentando.  
Há uns tempos, quando estava 
a arrumar a minha casa no Al-
garve, encontrei um poema que 
escrevi no quarto ano. Acho que 
era o meu primeiro poema e até 
estava bastante bem escrito. 
Fiquei surpreendido com o Ivo 
do quarto ano.
 
O poema era sobre o quê?
Era sobre o Natal e o Menino Je-
sus. Não me lembro bem, mas ti-
nha alguma sensibilidade, o que 
é interessante. Pensava que era 
um jovem menos cuidadoso, 
mas parece que não.

A sua formação musical ajuda-
-o no seu processo de escrita? 
Com o passar do tempo, o meu 
estilo de poesia foi mudando. 
Agora, os meus poemas caem 
num género que já foi praticado 
pela Beat Generation, que in-
fluenciou o Bob Dylan. Apesar 
de a minha formação musical ser 
clássica e de ouvir mais rock e 
metal, ouvi muito hip-hop. Depois 
de partilhar os meus poemas com 
um jovem que faz hip-hop, aper-
cebi-me de que a cadência poéti-
ca que tenho agora aproxima-se 
mais das rimas grandes do hip-
-hop, que nos deixam ofegantes 
quando as dizemos. 

Isso não aconteceu de forma 
intencional…
Foi quase uma bola de neve, co-
meçar a descobrir essas formas 
de escrever poesia e a dialogar 
com pessoas sobre como cons-
troem poemas. Tenho um amigo 
que escreve os poemas e os vai 
melhorando com o tempo. No 
meu caso, o poema começa a sur-

Gostava de sair com ele, obser-
var o que ele fazia, estar apenas. 
Acredito que nada do que ele 
contruiu foi ao acaso. Temos a 
ideia de alguém meio perdido, 
que bebe absinto e fuma ópio, 
mas, a meu ver, ele era bastante 
metódico e consciente da so-
ciedade. Queria perceber como 
é que ele era capaz de fazer 
tanta coisa, porque, hoje em dia, 
não temos tempo para nada. A 
quantidade de páginas escritas 
e de heterónimos é impressio-
nante. Em vez de criar o per-
sonagem, preferia andar como 
uma sombra do autor e, de vez 
em quando, se ele quisesse con-
versar comigo, podia conversar. 

O Ivo também faz teatro. Já 
pensou em explorar outras 
áreas da escrita, como a dra-
maturgia? 
Já. Eu faço teatro no CITAC. Atra-
vés dos estudos de etnomusico-
logia, surgiu-nos a ideia de fazer 
uma peça a partir das canções 
populares, fazendo uma análise 
sociológica, psicológica, filosó-
fica, e escrever um texto que 
fosse uma partitura para o movi-
mento, para as expressões. Se-
ria uma coreografia com atores, 
cantores e músicos do GEFAC, 
que é um grupo etnográfico da 
Universidade de Coimbra.

Neste momento, está a escre-
ver algum livro? 
Tenho outro livro já terminado. 
À parte disso, está a surgir-me 
uma outra problemática, que 
poderá traduzir-se num peque-
no romance, em prosa. Há uns 
tempos, tinha muita vontade 
de ser velho. Fascinava-me o 
facto de os velhos guardarem 
uma força que os jovens não 
têm. Eu queria essa força. Para 
mim, existe um romance poé-
tico na velhice. As coisas que 
agora estou a escrever andam 
à volta da velhice. Os velhinhos 
e as pessoas do campo têm en-
sinamentos incríveis. O que eles 
dizem não tem a carga fria da 
universidade. 

gir, porque existe um tema que 
me inquieta. Há um momento em 
que tem de sair e, quando o poe-
ma está escrito, está escrito. 

Além da pronúncia, o que tem 
mais de algarvio? Tem a cha-
mada ‘alma algarvia’?  
Houve uma altura que pensava: 
não quero mais voltar ao Algar-
ve, porque fico triste, sempre 
que lá vou. Este ano, comecei 
a tirar o Mestrado em Estudos 
Artísticos e deparei-me com 
uma canção que o Giacomet-
ti gravou dos pescadores em 
Portimão, chamada ‘Leva, leva’, 
e com um texto que ele escre-
veu sobre essa canção. Se não 
tivermos relação com o Algarve, 
passa-nos ao lado, mas vieram-
-me as lágrimas aos olhos. Foi 
o meu momento de reconcilia-
ção com o Algarve. Cheguei à 
conclusão de que, afinal, existe 
uma alma algarvia em mim. Para 
o Giacometti, o que dizem de o 
povo algarvio ser mais fechado 
é só uma lenda, porque, quando 
se consegue entrar nele, perce-
bemos que existe uma abertura 
à comunidade. O Giacometti 
fez-me ter essa noção de com-
paixão, de receber o estrangei-
ro tão bem como eu próprio me 
receberia a mim. 

Há algum personagem icónico 
que gostava de ter criado?
Não gostava de criar persona-
gens, gostava de ter conversas 
com os autores e imaginar o que 
essa pessoa sentiu para aquele 
poema sair. 

Então, o que perguntaria a Fer-
nando Pessoa, por exemplo? 

Perfil

Ivo Santos  • 27 anos • Natural de Lagoa
Estudou guitarra clássica. Licenciou-se em Filosofia, pela Fa-
culdade de Letras da Universidade de Coimbra, e, atualmente, é 
aluno de Mestrado de Estudos Artísticos. Em junho de 2019, pu-
blicou o livro de poesia e prosa poética ‘Ik-Lipse’.  O jovem autor 
é igualmente um dos membros do CITAC – Círculo de Iniciação 
Teatral da Academia de Coimbra.
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ESPÉCIES ENDÉMICAS EM RISCO 

O outro lado da atual 
extinção de insetos

F
ace a diversos estu-
dos científicos que 
têm demonstrado 
que a abundância e 
a diversidade de in-
setos está a reduzir 

drasticamente a nível mundial, 
uma equipa de investigadores 
de Portugal, França e Finlândia 
estudou os insetos capturados 
ao longo de seis anos na flores-
ta nativa da ilha Terceira, no ar-
quipélago dos Açores.

Os investigadores analisa-
ram os padrões de diversidade 
e abundância destes inverte-
brados olhando também para 
a sua origem geográfica: espé-
cies endémicas - que apenas 
podem ser encontradas no 
arquipélago – e espécies exóti-
cas – que foram introduzidas de 

forma consciente ou inadverti-
damente através de atividades 
económicas. Os resultados são 
agora publicados na revista 
científica ‘Insect Conservation 
and Diversity’. 

“Os nossos resultados re-
velam uma maior diversidade 
de espécies exóticas de artró-
podes capturadas nestes seis 
anos. Este padrão poderá im-
plicar uma alteração em vários 
tipos de serviços de ecossis-
temas, perturbando processos 
como a predação e a reciclagem 
de nutrientes”, explica Paulo 
Borges, investigador do Centro 
de Ecologia, Evolução e Altera-
ções Ambientais – cE3c, na Uni-
versidade dos Açores.

O estudo decorreu entre 
2013 e 2018, período no qual fo-

ram capturados mais de 30 mil 
artrópodes na floresta nativa 
da Ilha Terceira – ilha que con-
tém a maior área de florestas 
nativas do arquipélago. Os inse-
tos recolhidos corresponderam 
a 159 espécies, 32 das quais en-
démicas.

Nos Açores, as espécies 
exóticas possuem o seu máxi-
mo de abundância e diversida-
de nos habitats criados pelo 
homem, como zonas urbanas, 
campos agrícolas, pastagens e 
matas de árvores exóticas. “A 
fragmentação dos habitats na-
tivos e a proximidade de alguns 
desses habitats não-nativos 
está a promover um fluxo de 
espécies exóticas para a flores-
ta nativa, processo que parece 
estar a aumentar nos últimos 
anos possivelmente devido à 
combinação de alterações cli-
máticas e degradação da flores-
ta nativa por plantas invasoras”, 
explica Pedro Cardoso, curador 
do Museu de História Natural 
da Finlândia (Universidade de 
Helsínquia).

Os resultados deste estudo 
apontam igualmente para uma 
ligeira diminuição da abundân-
cia de espécies endémicas do 
arquipélago – espécies que não 
se encontram em nenhum outro 
lugar do planeta. Um exemplo 
é a aranha-do-cedro-do-mato 
(Savigniorrhipis acoreensis), 
que ocorre em todas as ilhas 
exceto na ilha do Corvo. Esta 

Um novo estudo revela que a diversidade de espécies exóticas de insetos, aranhas e outros artrópodes 
nos Açores está a aumentar. Este padrão tem vindo a ser observado também noutras ilhas em todo 
o mundo, o que pode contribuir para agravar a atual crise de biodiversidade.

CIÊNCIA

espécie habita nas copas das 
árvores e parece estar a ser 
impactada pela presença de es-
pécies exóticas ou por fatores 
climáticos, como a maior secura 
no verão.

“Estes resultados permitem 
ter uma visão diferente e com-
plementar dos vários estudos 
científicos que têm alertado 
para um declínio global da abun-
dância e diversidade de insetos. 
Esses estudos têm sido reali-
zados sobretudo no continente 
europeu e norte-americano, 
existindo outras regiões ainda 
pouco estudadas – como as 
ilhas, que possuem um patrimó-
nio único de espécies, e onde 
conhecer os fatores promoto-
res de erosão da biodiversidade 
é critico para definir estraté-
gias de gestão da conservação 
dos seus habitats”, conclui Paulo 
Borges.

Este estudo resulta da co-
laboração entre investigadores 
da Universidade dos Açores, 
da Universidade de Pau (Cen-
tre National de la Recherche 
Scientifique – CNRS, França) e 
do Museu de História Natural 
da Finlândia (Universidade de 
Helsínquia).

Gabinete de Comunicação de 
Ciência - Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações 
Ambientais
Ciência na Imprensa 
Regional – Ciência Viva

Conhecer fatores de erosão da biodiversidade é crucial para conservar habitats

D.R.
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