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Uma raposa adulta fotografada no relvado do Hotel Sheraton de Albufeira foto dr

Raposas
aparecem
na praia
Vários destes
animais silvestres
foram vistos em
praias da Albufeira,
em hotéis de luxo
e no Clube Mcd

JOSÉ PEDRO CASTANHEIRA

Ao princípio da noite de 21 de
setembro uma raposa apareceu
na praia Maria Luísa (concelho
de Albufeira) e aproximou-se
tranquilamente do restaurante
Bar da Júlia. Atraído pelo cheiro
da comida, o animal foi visto por
numerosas pessoas que frequen-
tavam o estabelecimento. Hou-

ve quem lhe atirasse alimento —

pedaços de frango assado, mas
também sardinhas. No fim, a ra-
posa abriu com as patas uma co-
va na areia, onde depositou os

restos. Foi-se embora calma-
mente pelo areal, junto ao mar,
desaparecendo na noite entre as

rochas na direção da praia de
Olhos de Água. A raposa voltou
nos dois dias seguintes, sensivel-
mente à mesma hora, provocan-
do a admiração dos proprietá-
rios do restaurante. "Trabalha-
mos aqui na praia há 32 anos e é

a primeira vez que vimos uma
raposa. Para nós, é uma novida-
de absoluta", afirmou ao Expres-
so António Lóres, um dos pro-
prietários do estabelecimento.

António Valente, concessioá-
rio há 20 anos das atividades ma-
rítimas e turísticas, só se lembra
de ter avistado uma raposa na-
quela praia "uma vez, talvez há
uns dez anos. Mas antes, ainda



no tempo do antigo Hotel da Ba-
laia, elas apareciam à procura
de comida". No entanto, e segun-
do António Valente, "basta an-
dar um quilómetro para o inte-
rior e já há muitas". Valente sa-
be do que fala: a viver no Vale da
Azinheira, a menos de três quiló-
metros da costa, o seu galinhei-
ro é visitado regularmente, e
desde há vários anos, por rapo-
sas, em número apreciável.

"Raposas na praia?
Espantoso!"

A praia Maria Luísa é a mesma
onde, em agosto de 2009, a der-
rocada de uma falésia causou
cinco mortos. É igualmente a

praia que serve o vizinho Club
Mcd da Balaia, onde ainda na se-
mana passada também foi avis-
tada uma raposa — ignorando-
-se se é a mesma que circundou
o restaurante. Sem medo, subiu

para o extenso relvado contíguo
à piscina, onde foi observada e

fotografada por alguns hóspe-
des e pelos seguranças e empre-
gados que cuidam diariamente
do recinto. A meia dúzia de qui-
lómetros para Leste, também o
Hotel Sheraton Pine Cliffs mere-
ceu a visita de uma raposa, que
foi fotografada deitada na relva,
à espera que alguém lhe desse
comida. Este foi, aliás, "o único
avistamento" que até agora che-

gou ao conhecimento do Coman-
do de Faro da GNR, cujo porta-
-voz, tenente-coronel Antunes,
confirmou que "não é um fenó-
meno habitual".

O Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas
(ICNF), através da assessora de

imprensa, garante que "não tem

conhecimento, nem qualquer in-
formação específica sobre o as-
sunto". "Raposas na praia? Es-

pantoso!" — foi a reação de um
técnico do Departamento do Al-
garve daquele instituto. O único

registo semelhante ocorreu "há
dois ou três anos, mas muito lon-

ge de Albufeira: na praia de
Manta Rota, onde tinha a toca
entre as pedras". Já na Quinta
de Marim, na Ria Formosa, as

raposas não são uma novidade,
bem como na Quinta do Lago
ou junto à Lagoa dos Salgados.
Segundo Francisco Fonseca,
um dos maiores especialistas
portugueses em lobos e raposas,
"o Algarve está cheio de rapo-
sas". Não apenas no chamado

barrocal, mas também nas arri-
bas e falésias. "Agora não sei,
mas chegou a haver raposas pre-
tas, muito bonitas, com a ponta
da cauda branca". Professor ca-
tedrático da Faculdade de Ciên-
cias de Lisboa, explica que "é

um carnívoro que se alimenta
do que a natureza lhe dá ao lon-

go do ano e com uma grande ca-

pacidade de adaptação à presen-
ça humana. Veja-se, por exem-
plo, que raposas em jardins de
Londres é mato, ou procurando
leite à porta das casas. Fenóme-
no idêntico verifica-se com os
coiotes em Los Angeles".

Francisco Fonseca assegura
que a raposa "está distribuída
praticamente por todo o territó-
rio nacional". Em Lisboa há re-
gistos muito recentes quer na
Tapada da Ajuda, quer no Par-

que Florestal de Monsanto.
"Quando vim trabalhar para
Monsanto, há quase 20 anos, já
havia raposas", disse ao Expres-
so um funcionário que pediu pa-
ra não ser identificado. "Não se-

rão muitas, provavelmente um
casal, no máximo dois, até por-
que não há território para muito
mais". Há cerca de dois meses a
Polícia Florestal encontrou uma
raposa morta junto ao Palácio
Fronteira. "Estava na estrada e
fora atropelada. Era uma das
crias, não teria mais que seis ou
sete meses."

O Centro de Recuperação de
Animais Silvestres de Lisboa,
instalado em Monsanto, já rece-
beu raposas feridas vindas do

Parque Natural da Arrábida. Ou
foram atropeladas, ou feridas
numa armadilha com laços de

aço, ou estavam cobertas de pa-
rasitas, normalmente carraças.
Na serra de Sintra também são
vistas com regularidade, assim
como em Mafra, entre a tapada
e a Ericeira.

Em condições fixadas anual-
mente por portaria, a caça à ra-
posa é permitida — ao contrário
do que sucede com o lobo, a lon-
tra, o ginete, a fuinha e o texu-
go, já para não falar do lince, to-
das elas espécies protegidas. O

professor da Faculdade de Ciên-
cias calcula que sejam caçadas,
anualmente, entre cinco e dez
mil raposas. Fora do período es-
tabelecido no calendário venató-
rio e por processos e meios não
autorizados, o abate é punido
com multa até 100 dias ou pena
de prisão até seis meses.

Não sendo um animal selva-

gem nem doméstico, a raposa é
classificada como um animal sil-
vestre. Contrariamente ao lobo,
Francisco Fonseca assegura que
"só pode oferecer algum perigo
se o homem se meter com ele".
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