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Grupo hoteleiro inicia atividade no Gerês
Um novo grupo hoteleiro passou a operar no mercado nacional do turismo. Trata-se do City 
& Country Boutique Hotels e a sua vocação é gerir unidades hoteleiras em formato boutique. 
O pontapé de arranque é dado com duas unidades no Gerês, mas existem boas perspetivas 
para avançar com outras unidades. “O grupo, numa primeira fase, aposta na região do Gerês 
, como ponto de partida de um plano de expansão para outras regiões do país”, referiu a em-
presa em comunicado. O grupo é liderado por Carlos Moura Guedes.

Fixadas taxas de IVA para os Açores
Foi publicada em Diário da República a lei que estabelece quais as taxas de IVA a vigorarem 
na Região Autónoma dos Açores, com efeitos a partir do passado dia 1 de julho. A região 
mantém alguns benefícios fiscais, tendo em conta a sua realidade económica e geográfica. A 
taxa intermédia é fixada em 9%, enquanto a reduzida se fica em quatro pontos percentuais. 
A taxa normal de IVA mantém-se em 18%, de acordo com a lei nº 63-A/2015, de 30 de 
junho.

Deixar cair a Grécia é esquecer o sonho europeu

Nunca fui, como é sabido, apoiante, 
mais ou menos fervoroso, do novo 
Governo Grego emanado das últimas 

eleições legislativas. O radicalismo do discurso, 
a irresponsabilidade das afirmações sobre o 
cenário macroeconómico e o irrealismo das 
previsões do crescimento e das reações do 
mercado às novas políticas de Atenas, fizeram-
me ter uma dose considerável de dúvidas 
em relação à eficácia politica e sobretudo 
financeira do Governo Syriza.

Não consegui compreender, sequer, a 
euforia generalizada que se dispersou por 
vários países da União Europeia e até da 
América Latina com a subida ao poder de 
Tsipras e de um partido cuja linha ideológica 
era, na verdade, uma mistura dificilmente 
consolidada de extrema esquerda, socialismo 
cientifico, marxismo e trostkismo à moda do 
século XXI. Sobretudo, era fácil antever que 
um movimento assente num tal radicalismo 
apenas poderia conceber algum nível real 
de eficácia se se tratasse de um colosso 
económico-financeiro, a que os mercados 
teriam, mesmo a contragosto, de ceder em 
áreas fundamentais. Ora, como poderia a 
Grécia, que representa um valor irrisório 
do PIB europeu, ajoelhar os credores 
internacionais e vergar os mercados a um 
conjunto de medidas que exigiam, desde a 
sua génese, uma completa restruturação da 
política financeira tradicional imposta por 
Berlim, Paris e Londres?

Apesar disso – e dos vários alertas que 
soaram de várias Universidades do mundo 
– a Europa não pode deixar cair a Grécia. 
Não pode olhar para esse cenário como um 
acidente e esquecer os princípios básicos 
de solidariedade em que assenta a ordem 
jurídica da União desde Maastricht. 

Na verdade, os lideres europeus não 
podem olhar para uma possibilidade 
de Grexit como um ‘mero acidente’, 
equivalente a uma perturbação politica 
conjuntural ou a um facto ambiental 
negativo. Uma saída da Grécia da Zona 
Euro fará disparar a desconfiança dos 
mercados face ao projeto europeu e à solidez 
da própria União Europeia, o que terá 
efeitos imediatos e mediatos.

A nível imediato, os juros da divida de 
países como Portugal, Espanha e Irlanda 
começarão imediatamente uma trajetória 
de subida, fruto da perceção negativa dos 
mercados e das agencias de rating. A médio 
prazo, os próprios bancos e o sistema 
financeiro alemão e francês sentir-se-ão 
da quebra do elo institucional grego, uma 
vez que o mercado interiorizará que o 
incumprimento helénico será permanente...e 
provavelmente para sempre. Por outras 
palavras, o sistema percecionará que os 
grandes bancos alemães e franceses nunca 
receberão os montantes emprestados ao 
sistema financeiro grego e isso não deixará 
de repercutir-se ao nível das contas destes 
dois países. E, quando estes dois países se 
sentem, já sabemos o que ocorre com a 
restante União Europeia, sobretudo quanto 
aos indicadores de consumo e poupança. 
Sabemos também que a opinião pública 
inglesa pode ver na saída grega o pretexto 
definitivo para abandonar o projeto 
comunitário, em que alias nunca esteve de 
corpo e alma.

É por isso que retomo o ponto inicial: 
deixar cair os gregos não é um mero 
acidente. Pode bem tornar-se numa 
nova tragédia europeia…que marcará 
indelevelmente o século XXI! 
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O projeto da Aspas e Parenteses 
pretende levar à região do Algarve a 
influência da arte contemporânea, 
por meio da colaboração entre artis-
tas e chefs de cozinha. 

Apresentado a 24 de junho em Cas-
tro Marim, a Mar e Montanha tem a 
decorrer até 3 de agosto a sua primei-
ra exposição, pelas mãos do artista e 
arquiteto português João Pedro Silva.  
Na programação de Mar e Montanha 
estão envolvidos restaurantes que to-
talizam oito estrelas Michelin, e artis-
tas de Portugal, Espanha e Chile.  

A produção tradicional do sal do 
Algarve é o mote da obra “Sobre o 
Branco o Tempo Poisa”, instalada 
no Castelo de Castro Marim, e que 
resulta do trabalho experimental rea-

lizado pelo artista nas salinas do pro-
dutor Jorge Raiado (Salmarim). Esta 
instalação efémera, exclusivamente 
composta por sal e situada num con-
texto natural e arquitetónico da pai-
sagem algarvia, apresenta-se como 
um objeto de reflexão, celebração e 
silêncio.

Algarve pólo de referência 
gastronómica

Com o objetivo de tornar a região 
algarvia um pólo de referência da gas-
tronomia internacional, suscitando o 
interesse pelos produtos autóctones, 
Mar e Montanha – Arte e Gastrono-
mia no Algarve junta a este universo 
as criações de artistas contemporâ-

neos. Esta união entre chefs e artistas 
pretende colmatar o défice de oferta 
cultural no campo das artes plásticas 
no Algarve, impulsionando a residên-
cia destes na região.

Entre os participantes contam-
-se nomes como Leonel Pereira (São 
Gabriel, Almancil), Dieter Koschina 
(Vila Joya, Albufeira), Hans Neuner 
(Ocean, Porches), entre outros.

Englobada na iniciativa Mar e 
Montanha – Circuitos Gastronó-
micos do Algarve, promovida pela 
Associação Aspas e Parênteses, esta 
ação conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Castro Marim e é co-
-financiada pelo Programa Operacio-
nal (Algarve 21) – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.

Sal de Castro Marim é protagonista 
na apresentação de Mar e Montanha

João Pedro Silva, Jaime Perez e Jorge Raiado.


