
Os produtos algarvios são nu-
merosos e apreciados por quem 
os conhece, desde o medronho à 
flor de sal, passando pelos menos 
divulgados, como o queijo de 
cabra fresco. A região é rica em 
restaurantes premiados com es-
trelas Michelin e Chefes reconhe-
cidos, que procuram reinterpretar 
estes produtos e diferenciar a sua 
cozinha. Logo, juntamente com 
o sol, o mar e o golfe, a gastrono-
mia constitui um fator de atração 
adicional para o turista, mas não 
só. Juntando as manifestações 
artísticas, inspiradas nos produ-
tos, pode-se dar a conhecer todo 
um Algarve ainda por descobrir.
DORA TRONCÃO
agenda@vidaeconomica.pt

Desidério Silva, presidente do Turismo do 
Algarve, faz a introdução ao debate sobre a 
importância da gastronomia e produtos au-
tóctones na região do Algarve, referindo que 
a região de turismo  tem procurado “dar mais 
atenção ao encontrar outras complementa-
ridades àquilo que é o nosso símbolo maior 
que é o sol, a praia e o golfe, o nosso segun-
do produto. Com o enfoque na Dieta Me-
diterrânica devido à candidatura a patrimó-
nio imaterial da humanidade, reforçámos a 
preocupação e procura de como intervir para 
sensibilizar e recuperar a gastronomia a nível 
regional. Já existe essa preocupação de manter 
a identidade na oferta no litoral, no barrocal e 
na serra”, revela o Presidente. 

A divulgação desta oferta faz-se através de 
guias, meios de comunicação da região de 
turismo, da própria Agência de Turismo do 
Algarve, em feiras. “Nas feiras em Madrid e 
Barcelona tivemos a promoção do destino 
Algarve, em que falámos particularmente 
da gastronomia e da cataplana, feita à vista 
dos convidados, e há uma aceitação cada vez 
maior dos nossos produtos”. 

Desidério Silva admite que “os turistas 
ainda não vêm ao Algarve pela gastronomia, 

mas, se forem canalizados para este tipo de 
oferta, ficam agradavelmente surpreendidos 
pela positiva. Numa região como a nossa, que 
recebe 17 milhões de dormidas num ano, 
tem de haver alguma diferenciação. É impor-
tante ter oferta dos produtos na região tanto 
para a imagem como para a economia, que, 
numa escala de valor, se todos os produtos 
forem consumidos cá,  ajudam a economia”, 
afirma Desidério Silva. 

Explicação em “fine dining” divulga 
produtos algarvios

Salvador Lucena, diretor do Monte Rei 
Golf & Country Club, explica que o Chef do 
Resort, Jaime Perez, “tem vindo a apaixonar-
-se pelos produtos locais e é algo que incenti-
vamos porque a gastronomia também é uma 
interpretação. Trabalhamos os produtos locais 
que a cozinha reinventa, reinterpreta. Não é 
interessante para quem viaja, e para o turismo 
em geral, ter um Chef espanhol que só traba-
lha com produtos espanhóis, em Portugal, no 
Algarve. Por exemplo, a flor de sal está muito 
presente em Monte Rei, assim como o polvo, 

o coelho da região, o marisco”. O resort com-
pra,  por isso, quase tudo localmente e quase 
não importa. 

“Em ambiente de “fine dining” há uma ex-
plicação grande, para além da qualidade do 
que é confecionado e das técnicas, a restau-
ração de alto nível passa pela explicação da-
quilo que está a ser servido e isso traz alguma 
divulgação”, afirma Lucena. À medida que o 
resort ganhar mais massa crítica, Monte Rei 
poderá ter uma pequena loja gourmet com 
alguns produtos.

“Trata-se sobretudo de descobrir os pro-
dutores que não estão à vista. Há pouca di-
vulgação. Não é obvio o que vamos comprar 
quando queremos escolher uma boa marca 
de medronho. A flor de sal hoje em dia é mui-
to mais óbvia, mas, há uns anos atrás, a flor de 
sal que se consumia nos hotéis era importada. 
Há um caminho grande a fazer na divulgação 
para os produtores trazerem os produtos para 
o mercado e para que se tornem mais conhe-
cidos e as pessoas possam comprar, tanto os 
Chefs como o cliente final”.

Monte Rei tem como âncora o campo de 
golfe de grande prestígio, mas a gastronomia 

é uma parte forte e quase todos os clientes 
que visitam o resort têm uma experiência gas-
tronómica. 

Comunicar o produto na origem atrai 
pessoas

A alavancagem do negócio da Salmarim foi 
a flor de sal, “por ter uma mais-valia superior e 
não existia no mercado porque data dos anos 
1970 e foi criada para os Chefs franceses”  e 
assim conseguiu  Jorge Raiado, o fundador da 
empresa, “a sustentabilidade do seu negócio, 
apesar de olhar hoje para o sal tradicional de 
forma mais sustentável”. 

“O que fiz foi falar com os chefs. Com o 
Monte Rei já fizemos três eventos de comu-
nicação em que tentámos ter o máximo de 
produtos que conseguimos e trouxemos a 
imprensa estrangeira para comunicar o que se 
faz na origem porque o local é importante. 
No projeto do sal, o que tentei fazer foi criar 
uma mais-valia nos produtos, fazendo o que 
as condições meteorológicas me permitem, 
estando dentro de uma reserva, que é primei-
ra do país e tem características específicas. O 

GASTRONOMIA DE AUTOR E PRODUTOS AUTÓCTONES – FATORES DE DIFERENCIAÇÃO E MOTORES DA ECONOMIA NO ALGARVE 

Produtos algarvios geram circuitos 
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O Monte Rei Golf & Country Club serviu de cenário a um debate acerca do potencial dos produtos algarvios que já são uma realidade na ementa 
do restaurante do Resort.

16  SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO 2015

Intervenientes

Desidério Silva, presidente         
do Turismo do Algarve 

“Com o enfoque na Dieta 
Mediterrânica devido à 
candidatura a património 
imaterial da humanidade, 
reforçámos a nossa 
preocupação e procura de 
como intervir para sensibilizar e 
recuperar a gastronomia a nível 
regional.”

José Paulo Nunes, presidente 
da Associação de Produtores de 
Medronho do Barlavento Algarvio 

(APAGARBE)
“O medronho não pode ser 
uma situação industrializada e 
temos de apostar na qualidade 
e dirigirmo-nos para alguns 
nichos de mercado. Se a nossa 
restauração e hotelaria tivesse 
medronho dentro dos parâmetros 
legais era extraordinário.”

Jorge Raiado, fundador                   
da Salmarim

“O meu afastamento do mar 
permitiu-me fazer mais coisas, 
impossíveis de fazer se estivermos 
demasiado perto. Tentei conciliar 
tudo e ter cozinheiros muito bons 
ao meu lado a dizer o que fazer e 
o que queriam. Aceitei o desafio. 
Assim, tenho um produto que já 
tem preço de mercado e está todo 
esgotado.”

Catarina Cruz, diretora                
da Comissão de Coordenação 
de Desenvolvimento Regional             

do Algarve (CCDR Algarve)
“O Presidente da CCDR gostaria 
que quando alguém chegasse ao 
Algarve pudesse usufruir da Dieta 
Mediterrânica, e é esse passo 
que temos de dar, tornando a 
dieta mediterrânica no produto 
turístico.”

Vítor Guerreiro, presidente 
da Associação do Comércio                 

e Serviços do Algarve (ACRAL)
“Se não se desenvolver o 
barrocal e a serra, o turismo 
como está não é sustentável. Se 
o Algarve trabalhar em termos 
de região e houver uma linha de 
desenvolvimento, todos ficarão 
melhor.”



que podem atrair mais turistas 
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meu afastamento do mar permitiu-me fazer 
mais coisas que são impossíveis de fazer se 
estivermos demasiado perto. Tentei conciliar 
tudo e ter cozinheiros muito bons ao meu 
lado a dizer o que fazer e o que queriam. Acei-
tei o desafio. Assim, tenho um produto que já 
tem preço de mercado e está todo esgotado”, 
exclama.

O cliente da flor de sal é a restauração. 
“Vou criando uma rede à minha volta com os 
Chefs que pedem ingredientes especiais como 
agora a amêndoa verde, que quase ninguém 
usa, para o Chef Leonardo Pereira, que vem 
do restaurante Noma, ou outra encomenda 
especial, os alperces feitos com sal. Tento fazer 
o fato à medida e sempre com inovação, aro-
mas, embalagens específicas. Somos por isso 
fornecedores do Vila Joya, Ocean, Vila Vita, 
São Gabriel”. 

Explorar outras alternativas 
para o turista no Algarve 

Filomena Marques, mentora do “Mar e 
Montanha – Arte e Gastronomia no Algar-
ve”, evento gastronómico e cultural que junta 
artistas e chefes de cozinha, apresenta uma 
forma de ligação entre as várias atrações do 
Algarve. “O Algarve tem o sol, praia, mas 
também a montanha, o barrocal e uma série 
de produtos únicos, produtos autóctones, al-
guns com denominação ou não, os Chefs, e 
tem potencial. Os produtos não têm poten-
cial de exportação, mas turístico, porque uma 
visita a um berçário de ostras é extraordinária, 
por exemplo”. Perante a ideia de “um olhar 
diferente, em sinergia, com o artista, o chefe, 
o produtor e o produto, todos num diálogo 
para criar uma visão diferente e um produto 
turístico também diferente, um circuito, uma 
forma de apresentar ao turista outras alter-
nativas a explorar no Algarve”, nasce o Mar 
e Montanha. “Mais do que os resultados, 
são as ligações que se estabelecem e a possi-
bilidade de se criar esta dinâmica. O poten-
cial de transformar pequenos produtores em 
máquinas de promoção turística através desta 
relação. Temos apostado muito na ligação que 
articulamos com a Universidade do Algar-
ve, com a ACRAL e com os produtores – o 
medronho é sempre pioneiro, o sal também 
–, mas temos muitos outros, como o polvo, 
uma série de produtos que podem ser a nossa 
marca lá fora. O Algarve pode ser destino gas-
tronómico e não só sol e praia. O Algarve tem 

de chegar lá fora de outra forma. O turismo, 
a gastronomia, exportação e potencial eco-
nómico estão juntos. As pessoas viajam para 
conhecer um produto, ver de onde vem, por-
que querem experimentar a refeição e querem 
a experiência. É possível criar essa experiência 
em todo o Algarve com circuitos que perdu-
rem ao longo do tempo”, conclui Filomena 
Marques. 

Tornar a Dieta Mediterrânica 
num produto turístico

Catarina Cruz, representante da CCDR 
Algarve, fala da vontade do presidente da 
CCDR de que, “quando alguém chegasse ao 
Algarve, pudesse usufruir da Dieta Mediter-
rânica, tornando-a num produto turístico. A 
Dieta Mediterrânica não é só gastronomia, é 
um modelo de vida. Há que tentar dinami-
zar melhor e criar circuitos que vão desde o 
produto até à utilização. Reabilitar ou plantar 
de novo as amendoeiras, que estão velhas, e as 
oliveiras também. Isto tudo é muito impor-
tante a nível do barrocal, a cultura, as festas 
populares, o regresso à tradição. O único fruto 
que tem algum desenvolvimento é a alfarroba, 
porque tem um preço de mercado acessível. 
Estamos a tentar dinamizar estas fruteiras, que 
eram a base do nosso barrocal e portanto da 
economia regional do Algarve durante mui-
tos anos. O turismo criativo no âmbito desta 
Dieta Mediterrânica é muito importante”, diz 
Catarina Cruz. 

Vítor Guerreiro, presidente da ACRAL, 
considera que “ninguém representa a região 
que detém 40% do turismo nacional”. O 

Algarve tem 450 mil habitantes, está subdi-
vidido em 16 autarquias, algumas com 2500 
habitantes, e isso traduz-se no número de 
associações ligadas aos produtos. “Como ti-
rar partido da Dieta Mediterrânica, do sal, 
do polvo, se, por exemplo, existem 15 asso-
ciações de pescadores do polvo, mas é aquele 
que mais se pesca em termos de quantidade e 
traz mais riqueza à região, logo precisa de ser 
valorizado e por isso temos um projeto feito 
para a divulgação do polvo”. Vítor Guerreiro 
frisa ainda que “é preciso saber como promo-
ver, como exportar, é preciso um acompanha-
mento. Se não se desenvolver o barrocal e a 
serra, o turismo como está não é sustentável. 
Se o Algarve trabalhar em termos de região e 
houver uma linha de desenvolvimento, todos 
ficarão melhor”. 

Fiscalizar se o produto é genuíno 
é principal problema da aguardente 
de medronho

“O medronho não pode ser uma situação 
industrializada e temos de apostar na qualidade 
e dirigirmo-nos para alguns nichos de merca-
do. Se a nossa restauração e hotelaria tivessem 
medronho dentro dos parâmetros legais seria 
extraordinário”, afirma João Paulo Nunes, Pre-

sidente da APAGARBE. Existem 28 produto-
res de aguardente de medronho, logo a maioria 
esgota a produção. “Temos um produto bom, 
mas caro –, o Estado leva quase 10 euros numa 
garrafa de medronho. Os que não produzem
em qualidade têm em demasia e não conse-
guem vender e de vez em quando apanho uma 
garrafa minha e percebo que não tem a cor do
meu medronho”, acentua João Paulo Nunes. 

Antigamente, o Instituto da Qualidade Ali-
mentar selava uma garrafa e levava para analisar 
e, se precisava de uma análise, era feita gratuita-
mente. “Apareceu a ASAE, as análises são pagas
e despareceu a fiscalização do que está dentro
da dentro da garrafa porque apenas veem o ró-
tulo. Será que o produto é genuíno? É um dos
grandes problemas que temos”, revela. 

“Não há nenhum especialista em me-
dronho. Medronho bom pode produzir-se 
em qualquer lado, mas as características são
diferentes. Fazer aguardente de medronho
é complexo porque o fruto tem de ser bem
apanhado, bem conservado durante a fer-
mentação, vigiado, destilado com calma para
os vapores se formarem lentamente porque se
o fogo acelerar os álcoois não têm bom sabor e 
a aguardente não presta”, explica o presidente
da APAGARBE.  
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Salvador Lucena, diretor do Monte Rei Golf      
& Country Club

“Não é interessante para quem viaja, 
e para o turismo em geral, ter um Chef 
espanhol que só trabalha com produtos 
espanhóis em Portugal no Algarve. Por 
exemplo, a flor de sal está muito presente 
em Monte Rei, assim como o polvo, o 
coelho da região, o marisco”.

Filomena Marques, mentora do “Mar 
e Montanha – Arte e Gastronomia no 

Algarve”,  evento gastronómico e cultural 
que junta artistas e chefes de cozinha

“O turismo, a gastronomia, exportação 
e potencial económico estão juntos. 
As pessoas viajam para conhecer um 
produto, ver de onde vem, porque 
querem experimentar a refeição e 
querem a experiência. É possível criar 
essa experiência em todo o Algarve com 
circuitos que perdurem ao longo do 
tempo.”
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Venha à Cervejaria Portobeer, e na compra de uma francesinha 
receba de oferta uma cerveja importada (STELLA ARTOIS 
ou ESTELLA DAMM).

Mostre este voucher para ter acesso à promoção.
Oferta válida até 31 de Julho de 2015 na Cervejaria Portobeer Porto.

OFERTA DE UMA CERVEJA IMPORTADA 
NA COMPRA DE UMA FRANCESINHA

PUB

“Numa região como a nossa, 
que recebe 17 milhões de 
dormidas num ano, tem de 
haver alguma diferenciação. 
É importante ter oferta 
dos produtos na região 
tanto para a imagem como 
para a economia”, afirma o 
presidente do Turismo do 
Algarve, Desidério Silva


