
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 11,67 x 23,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 94083927 27-07-2021

Paul do Mar "não sofre 
de sazonalidade" 

CARLOS TELES FALA 
DA RETOMA 
ECONÓMICA E DO 
BOM MOMENTO DO 
ALOJAMENTO LOCAL 

A freguesia do Paul do Mar "não 
sofre de sazonalidade". Quem o ga-
rante é o presidente da Câmara 
Municipal da Calheta.. O autarca 
social-democrata sustenta esta de-
claração com a elevada procura 
pelo alojamento local. 

Curiosamente Carlos Teles &la-
va durante a inauguração de uma 
unidade de turismo rural, a Casa 
de Campo Sea Pearl — Rural Holi-
day Experience, aplaudindo a ini-
ciativa que passa a estar no merca-
do de arrendamento. 

Trata-se de um investimento de 
260 mil euros do casal Henrique e 
de Dércia Pereira, que contou com 
o apoio do FEADER e do Governo 
Regional, através do PRODERAM 
no valor de 150 mil euros. 

A unidade tem quatro quartos, 
divididos entre a casa-mãe (3) e 
um antigo palheiro (um), espaços 
que foram devidamente recupe-
rados e adaptados às suas novas  

funções vem criar dois postos de 
trabalho. 

Segundo a empresária é o con-
cretizar de um "sonho" consegui-
do muito à custa de capitais pró-
prios que permitiram a recupera-
ção de uma habitação devoluta. 

Por isso mesmo, o edil voltou a 
elogiar não só pelo empreendedo-
rismo dos novos empresários, mas 
também por terem requalificado e 
preservado o património existente 
na localidade. 

"Para nós é importante salva-
guardar a valorização do patrimó-
nio", evidenciou, enumerando os 
números e as características que a 
freguesia oferece ainda que neste 
momento esteja a sofrer pelo en-
cerramento da estrada de acesso 
entre o Estreito da Calheta ao Jar-
dim do Mar que obriga a percorrer 
um percurso alternativo pela Fajã 
da Ovelha, no entanto não será por 
esse facto que o social-democrata 
vê uma diminuição de visitas. 

Se assim for, está activo um pro-
grama de ajuda financeira que in-
cidirá sobre um apoio mensal que 
pode variar entre os 200 e os 500 
euros, consoante o número de tra-
balhadores. 

As transferências monetárias 
vão ocorrer durante o período em 
que a estrada estiver fechada. 
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Edil visitou um investimento de 260 mil euros no Paul do Mar. 


